
خيلى تابلو
البد ويدئوى پســر وزيــر را در حال رقص 
ديده ايــد. كانال هــا و گروه هــاى متفاوت 
فضاى مجازى، اين ويدئو را منتشر كرده و 
نوشــتها ند: «اينم از آقازاده وزير رفاه و امور 
اجتماعى جمهورى اسالمى. هزينه زندگى 
چنديــن خانوار ايرانى در مراســم عيش و 
نوش اينان صرف مى شود...». اما طبق گفته 
«فارس پالس» فردى كه در فيلم درحال رقصيدن اســت نه تنها فرزند محمد 
شريعتمدارى نيست بلكه كوچك ترين شباهت ظاهرى هم با او ندارد. فرد رقصنده 
«شــاهرخ مشكين قلم» رقصنده و بازيگر ايرانى و فرانسوى است كه بيش از 50 
سال سن دارد، در حالى كه اميرحسين شريعتمدارى  متولد 2 تير 1367 است و 
سابقه بازى در چند فيلم و سريال مثل «گلدانى كه پاييز مى شود»، «سونامى»، 

«نلسون ماندال براى هميشه»، «شهرزاد» و «جاودانگى» را دارد.

يك كنفرانس ساده را تحمل نكرد
على عليــزاده، در واكنش به انتشــار خبر 
دستگيرى افرادى كه در كنفرانس «افق نو» 
شــركت كرده بودند، در صفحه توييترش 
نوشــت: «آمريكاى مدعى آزادى بيان يك 
كنفرانس ساده در ايران را تحمل نكرد. اول 
نادر طالب زاده را به خاطر مديريت كنفرانس 
افق نو در ليست تروريست ها گذاشت و حاال 
FBI راه افتاده و تك تك آمريكايى هايى را كه پارسال به افق نو در ايران آمدند، 

بازجويى و تهديد مى كند اگر باز به افق نو بروند دستگير مى شوند».

 فقط به عشق على
همزمان بــا عيد قربان كاربــران فضاى 
مجازى پويــش بزرگى را با عنوان «فقط 
به عشــق على» آغاز كردند. در پوســتر 
اين پويش اعالم شــده انتشــار هشتگ 
#فقط_به_عشــق_على تــا عيد غدير 
ادامه خواهد داشت. كاربرى با انتشار اين 
هشتگ در توييترش نوشته است: «اين 
پويش مردمى شــما رو به اين اقدام دعوت مى كنه: براى عيد غدير چه كار 
خيرى مى كنى؟ پس هر ايده اى براى كار خير به ذهنتون مى رســه رو ثبت 
كنيد». كاربر ديگرى هم نوشته است: «با خانواده قرار گذاشتيم امسال براى 
عيد غدير فقط به عشق على تعدادى كتاب كودك با موضوع غدير بين بچه ها 
پخش كنيم. شما هم كارهايى كه به عشق على انجام مى ديد رو به اشتراك 

بذارين تا مردم ايده بگيرن براى كار خير».

چهل و هشتمين سالگرد جدايى
اميرحسين ثابتى، مجرى شبكه افق در 
سالروز جدايى بحرين از خاك كشورمان 
در صفحه توييترش نوشــت: «امروز 22 
مرداد، چهل و هشتمين سالگرد جدايى 
بحرين از خاك ايران است. شاه كه ادعاى 
احياى تمدن ايران باستان را داشت حتى 
نتوانست مالكيت ايران بر بخشى از خاك 
خودش را حفظ كند. اما ســال ها بعد جمهورى اســالمى درحالى با دست 
خالى با صدام جنگيد كه بعد هشــت ســال حتى يك وجب از خاك ايران 

هم كم نشد».

 محمد تربــت زاده  البد پس از خوانــدن اين مطلب 
قرار اســت از خودتان بپرسيد پس صنعت خودروسازى 
كشــورمان چرا هنوز در 30 ســال پيش گير كرده است 
يا مثالً اينكه چرا كره و ژاپن ماشين هاى آخرين سيستم 
توليــد مى كنند اما ما هنوز زير توليد پرايد هم مانده ايم؟ 
پاسخ به اين پرسش ها دقيقاً همان قدر غيرممكن است كه 
پاســخ دادن به پرسش اول تخم مرغ بوده است يا مرغ! به 
همين خاطر از ما نخواهيد داليل بلبشويى كه گريبانگير 
صنعت خودروسازى مان شده را رمز گشايى كنيم، چون 
سردرآوردن از دست هاى پشت پرده و نفوذ دالل ها در اين 
صنعت، در تخصصمان نمى گنجد. عجالتاً به بهانه تحويل 
انبوه خودروهاى تاكتيكى «ارس 2» به نيروهاى مسلح و 
رونمايى از خودرو پيشــرفته زرهى ضد مين و ضدكمين 
«رعد» در آستانه سالروز صنعت دفاعى، برايتان مشخصات 
بعضى از خودروهاى نظامى بومى كشــورمان را فهرست 
كرده ايم تا كم و بيش در جريان پيشرفت صنايع دفاعى 
كشــورمان قرار بگيريد و كمتر بــراى درجا زدن و حتى 

پسرفت صنعت خودروسازى كشورمان غصه بخوريد!

  حضور در پايتخت
«رخش» تقريباً يكى از نخستين خودروهاى نظامى بومى 
كشورمان به حساب مى آيد كه سال 85 از آن رونمايى شد. 
نفربر رخش همان خودرو زرهى  است كه در قسمت هاى 

پايانى سريال پايتخت5 حضور داشت.
نفربرها يا چرخ دارند يا شــنى و معموالً براى استفاده در 
خشكى به كار مى روند، اما مدل هاى پيشرفته آن ها مثل 
«رخش» مى توانند با سرعت حدود 5 كيلومتر بر ساعت 
در آب حركت كنند. يعنى درســت با همان سرعتى كه 
«ارسطو» در قسمت پايانى پايتخت با نفربر رخش در آب 
حركت مى كرد! موتور اين ماشين هاى غول پيكر هم چيزى 
شبيه به موتور كاميون ها يا اتوبوس هاى معمولى است. مثًال 
موتور ام113 يكى از معروف ترين نفربرهاى آمريكا همان 

موتور اتوبوس هاى شهرى شركت جنرال موتورز است.
نفربر رخــش در صنايع شــهيد كالهدوز كــه يكى از 
شــركت هاى زيرمجموعه صنايع دفاعى اســت، طراحى 
شده است. رخش بدون احتساب راننده و فرمانده، حدود 
هشت نفر ظرفيت دارد، اما با وجود اين، يكى از سريع ترين 

نفربرهاى دنيا به حساب مى آيد.
نظامى هــا مى گويند «دوشــكا»؛ اما ما كه زياد ســر از 
تجهيزات نظامى در نمى آوريم بايد بگوييم يك مسلسل 
خــودكار هم باالى رخش نصب شــده كــه مى تواند با 
تفنگ آب پاش جايگزين شــود! البته نه از آن تفنگ هاى 
آب پاش اسباب بازى، بلكه از آن هايى كه نيروهاى نظامى 
تمام كشــورها براى درگيرى هاى داخل شــهر و كنترل 

اغتشاش هاى شهرى از آن استفاده مى كنند.
بدنه رخش ضد گلوله اســت و در پشــت آن تجهيزات 
دودزايى نصب شــده كه مى تواند براى استتار به كار برده 
شــود يا حفاظت از سرنشــينانش در مقابل حمله هاى 
شيميايى و هسته اى. بد نيست اگر بدانيد رخش به عنوان 
يك خودرو نظامى تمام ايرانى، مشترى خارجى پر و پا قرص 
هم دارد. مثالً ســودان يكى از مشتريان دائمى رخش به 
حســاب مى آيد كه تاكنون حدود 20 عدد از اين مدل را 

خريده است.

  آقاى خوش قيافه
«طالئيه» دومين نفربر بومى كشورمان است كه مهم ترين 
ويژگى آن، وزن كم و سرعت باالست كه سوم مهرماه سال 
91 از آن رونمايى شد. طالئيه اگرچه مثل رخش به يك 

تيربار مسلح شــده و ظرفيت حمل هشت نفر را دارد اما 
نسبت به رخش هم خوش قيافه تر است و هم تند و تيزتر!
كارشناس هاى نظامى اگرچه مى گويند وزن كم، نگهدارى 
ساده، امكان نصب سالح و تجهيزات مختلف، قابليت به 
كارگيرى ســريع و آسان، سرعت مناسب، استتار مؤثر و 
اختفاى آســان، امكان عمليات در شــب، امكان حمل و 
نقل آسان و امكان حمل هوايى از طريق هواپيما و بالگرد، 
طالئيــه را به يكى از بهترين گزينه ها براى اســتفاده در 
عمليات هاى نظامى و يا پاسگاه هاى مرزى تبديل مى كند، 
اما كارشناس هاى غيرنظامى مى گويند اين نفربر خوراِك 
به كارگيرى در حوادث غيرمترقبه مثل  سيل، زلزله، برف 
سنگين، آتش سوزى جنگل ها، عمليات پاسدارى و حفظ 
محيط زيســت، فعاليت هاى زيســت شناسى و حفارى 

چاه هاى نفت و گاز، آمبوالنس و... است.

  تا آن طرِف آب ها
از «هويزه» همزمان با طالئيه در ســال 91 رونمايى شد، 
اما نامش زمانى سر زبان ها افتاد كه تصاوير حضورش در 
رزمايش «پيامبر اعظم11» در رسانه ها منتشر شد. همان 
روزها بود كه رسانه هاى خارجى و سايت هاى معتبرى مثل 
«ARMYRECOGNITION» شــروع به تجزيه و 
تحليل جديدترين خودرو نظامى بومى كشورمان كردند؛ 
آن قدر كه تصاوير هويزه حتى در مجالت نظامى آن طرف 

آبى هم به چاپ رسيد.
هويزه برخالف دو نفربر قبلى ساخت كشورمان، الستيك 
ندارد و مثل تانك به «شــنى» مجهز شــده است. ورود 
و خروج ســرباز ها در هويــزه از انتهاى خــودرو انجام 
مى شــود و سرتاسر بدنه آن سوراخ شده تا سرنشينانش 
امكان تيراندازى داشــته باشــند. تفاوت بعدى هويزه با 
هم قطارهايش در محل قرارگيرى موتور است. موتور آن 
در قســمت جلو و سمت راست قرار گرفته است. در اين 
قســمت دريچه اى هم براى خروج اضطرارى  راننده در 
نظر گرفته شــده كه بنا بر گفته كارشناس هاى نظامى، 

حسابى كاربردى است.

  غزال تيزپاى ارتش
آن هايى كه سرشان از مسائل نظامى درمى آيد و احتماالً 
از تماشــاگران ديدار ايران و اســتراليا در مقدماتى جام 
جهانى فوتبال هستند، به «بُراق» مى گويند غزال تيزپاى 
ارتش ايران! «بُراق» اگرچه از نفربرهاى BMP-1 روسى 
الهام گرفته شــده است اما يك خودرو نظامى تمام بومى 
به حســاب مى آيد كه از نظر قدرت، ايمنى و حفاظت از 

سرنشينان، روى دستش نيامده است.
براق مثل هويزه «شنى» دارد به همين خاطر معموالً در 
مناطق سخت گذر به كارگيرى مى شود. دليل اينكه به او 
غزال تيزپا مى گويند هم همين است كه مى تواند از انواع و 
اقسام موانع طبيعى و غيرطبيعى عبور كند، وگرنه باتوجه 
به وزن 13 تنى اش نمى تواند مثل رخش با ســرعت 90 
كيلومتر بر ساعت حركت كند. ظرفيت براق هم بيشتر از 
مدل هاى قبلى است؛ يعنى با احتساب راننده و متصدى 

اسلحه، 12 نفر در اين نفربر جا مى شوند.
ايــن نفربر برخالف مدل هاى قبلى، در تيپ هاى مختلف 
ساخته شــده اســت. فرماندهى، آمبوالنس، مهندسى، 
مهمات بر، حامل موشك ضدتانك، حامل خمپاره، توپدار و 
انواع مدل دريايى. مدل فرماندهى باالترين ضريب امنيتى 
را دارد و به عنوان مقر فرمانده در ميدان جنگ اســتفاده 
مى شــود. مدل خمپاره انداز اما كمى كاربردى تر است و 
مى تواند در انواع و اقسام جهت ها 50 خمپاره را به صورت 

متوالى شليك كند. براق هم مثل رخش مشترى خارجى 
زياد دارد. گذشته از اين موضوعات اگر برايتان سؤال شده 
كه «براق» به چه معناست، بايد بگوييم براق همان اسب 
مورد عالقه پيامبر(ص) است كه طبق روايات، ايشان سوار 

بر همين اسب به معراج رفتند.

  گل سر سبد
گل سر سبد خودروهاى نظامى بومى اما احتماالً «طوفان» 
باشد. خودرو زرهى  كه آبان ماه سال گذشته از آن رونمايى 
شــد و تا پيــش از رونمايى از «رعد» آخرين دســتاورد 

كشورمان در اين حوزه به حساب مى آمد.
طوفان مثل نفربرهاى معروفى كه در سال هاى اخير توسط 
روسيه و آمريكا ساخته شده اند، قابليت مقاومت در برابر 
انفجار مين و تله هاى انفجارى با قدرت چندين كيلوگرم 
TNT و سطح حفاظت در برابر گلوله هاى مختلِف ضد زره 
را دارد. اين نفربر برخالف ظاهر جمع و جورش، مى تواند 
12 نفر را حمل كند. در بخش مشــخصات طوفان آمده 
اســت: «اين خودرو به گونه اى طراحى شده كه عالوه بر 
تحرك باال و توانمندى عبور از موانع، قابليت عبور از كانال 
آب با عمق 1.5 متر و عبور از موانع عمودى 50سانتيمتر را 
دارد و با تجهيز به چرخ هاى «پنچررو» قادر است عمليات 
را ادامه داده و براى ترك محل درگيرى در حالت پنچرى 
چرخ ها تا شعاع 50 كيلومترى حركت كند. قابليت نصب 
سالح هاى نيمه سنگين، بهره مندى از دريچه هاى تيراندازى 
از كابين عقب، حفاظت بالستيكى براى حفاظت از نفرات 
كابين از ديگر مشخصات نفربر طوفان است. همچنين، اين 
خودرو زرهى با بهره گيرى از موتور 360 اســب بخارى 
سرعتى معادل 100 كيلومتر بر ساعت دارد و با مخازن پر 
كه معادل 360 ليتر سوخت ديزل است مى تواند مسافتى 

معادل هزار و 100 كيلومتر را بپيمايد».
ســايت « ARMY RECOGNITION» مى گويد 
اين ســطح از حفاظت براى يك نفربر يعنى مقاومت در 
برابر كاليبر باالترين گلوله ها و انفجار 8 كيلو تى ان تى در 
زير بدنه! اگر از ســرعت شگفت انگيز 100 كيلومترى كه 
براى يك نفربر بيش از حد زياد به نظر مى رسد بگذريم، 
بدنه V شــكل اين نفربر كه مزاياى پيچيده نظامى دارد، 
 JAKARTA » حسابى تحسين كارشناس هاى سايت
GREATER» را برانگيخته، طورى كه خيلى هايشان 
گفته اند باور نمى كنند اين خودرو را ايرانى ها ساخته باشند!

  آخرين دستاورد
از «رعد» به عنوان آخرين دستاورد نظامى كشورمان در 
زمينه صنايع دفاعى، روز گذشته رونمايى شد.  خودرويى 
كه هنوز مشخصات دقيقش منتشر نشده اما آن طور كه 
امير سرتيپ حاتمى، وزير دفاع كشورمان مى گويد، ساخت 
اين خودرو با توجه به نياز ارتش به سرعت باالتر، حركت در 
شيب هاى طولى و عرضى تند و عبور از موانع سخت انجام 
شده است. اين يعنى امكانات رعد احتماالً زده است روى 
دست طوفان كه سوگلى خودروهاى بومى نظامى محسوب 
مى شــود! طبق سخنرانى وزير دفاع در مراسم رونمايى از 
رعد، اين خودرو ضدگلوله، ضد مين و ضد تله هاى انفجارى 
و بدنه آن هم مثل طوفان V شــكل است و درواقع مدل 

پيشرفته تر طوفان به حساب مى آيد.
احتماالً همين اآلن درحال مقايسه تصوير خودرو طوفان با 
پرايد هستيد و دائم از خودتان مى پرسيد چطور مى شود؟ 
اما باور كنيد ما هم مثل شما همين سؤال را داريم كه چه 
دست هايى در پشت پرده خودروسازى كشورمان درحال 
تُخل پُخل هستند كه ما هنوز مجبوريم پرايد سوار شويم!

يك نفر بايد عاشقانه راه برود
رقيه توســلى: هرازگاهى چشمم 
مى افتــد به ســاعت كــه خبيثانه 
مى تواند از 7:38 بپرد روى 10:50... 
از 12 شيرجه بزند روى يك و ربع... 
بعد هر ســه عقربه خبردار بايستند 
روى 3 بعدازظهــر... كمى ديگر هم 

بى رودربايستى 5,5 را نشانم بدهند و ... .
ُخرد و خمير، كارهاى سامان داده منزل را در يك روز معمولى از نظر مى گذرانم و 
فرود مى آيم روى كاناپه. اما چه سود كه طومار كارهاى نكرده همچنان باقى است 
و فكرم در َرتق و و َفتق روزمره گير كرده. مانده در آشپزخانه، هال، خواب ها، بالكن.
چشــم هاى پُرسوزم را دمى روى هم مى گذارم كه باز همان احساس هميشگى 
ســر مى رســد. «عزيز» را مى بينم پيشــبند بســته در نقش مادرى خانه دار. 
بى كوچك ترين شكايت و ُغرى. مى بينم او را روى پشت بام، پاى اجاق، با زنبيل 
خريد، درحال چنگ زدن رخت ها، جارو به دست، چاى آور، پشت چرخ خياطى، 
پاى بساط سبزى، باالى سر ديگ مربا و ُرب، ميل و كاموا به دست... او را در همه 
حــاالت موجود رؤيت مى كنم با لبخندى كه از اجزاى صورتش كم نمى شــود. 
چشم ها را نيمه باز مى كنم و مى گويم: مدل «عزيز» خوب است... رمز و رازهايش 
به درد بخورند... فوت و فن هايــى كه با آن ها مى رفت توى رينگ مبارزه تا روح 

چند آدم را نجات بدهد.
اين روزها عاشــق بودن و اسرار زندگى بيشتر دارد دستم مى آيد... اينكه كتابچه 
راهنما ندارد خوشــبختى... مثالً مى توانــى 90 درصد خودت را بزنى زير بغلت و 
ببرى توى باغچه خاك كنى بعد برگردى و مثل «عزيز» ِكرم واريس و قرص قلب 
و اسپرى آسمت را بگذارى توى سبد حصيرى باالى يخچال و ُمدام پوست بيندازى 
و هواى خانه را تازه كنى و بلندبلند بگويى: صبحانه حاضر است، ناهار حاضر است، 
لباس ها اتو شده اند، چاى آورده ام، ميوه شسته توى يخچال است، لباس گرم ها را 
شسته ام، كيك پخته ام. چه درست نوشته اند: «براى اينكه خانه اى، خانه باشد بايد 
كسى پيوسته در آن راه برود. يكى باشد كه ظرف هاى كثيف را بگذارد توى سينك. 
تخت را مرتب كند. ميوه ها را بشويد. قبض ها را پرداخت كند. به گلدان ها آب بدهد. 
مالفه ها را عوض كند. به ناهار فردا و شام شب حواسش باشد. گردگيرى كند. يك 

عالمه قدم هاى خاموش بردارد توى خانه.
براى اينكه خانه اى، خانه باشد، يك نفر بايد عاشقانه در آن راه برود واّال راه رفتن 

از هر كسى برمى آيد».
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ضرورت تغيير سياست هاى مديران رسانه ملى در برنامه سازى

سريال هاى تلويزيون شباهتى 
به زندگى امروزى ندارند

پاسخ تربيت بدنى آستان قدس  رضوى به قهر يحيى

ليگ حرفه اى
رفتار حرفه اى مى خواهد

سعيد باباوند، گرافيست با انتقاد از پيشنهاد معرفى خط نستعليق به عنوان خط رسمى:

نمايندگان مجلس لطفاً به اقتصاد و سياست بپردازند

نخستين روزهاى اسارت
مقــدس،  دفــاع  دوران  خاطــرات 
همه اش تير، تفنگ، خاكريز، شهادت 
و... نيست. براى رزمندگانى كه بجز 
خاكريز ها و ســنگرها، چند سالى را 
هم در اردوگاه هاى عراق گذرانده اند، 
شــايد برخى از رخدادهــاى دوران 

اسارت، تلخ تر و عجيب تر از همه سختى ها و دشوارى هاى جنگ باشد. بدون 
توضيح ديگرى، خاطره «رضا هوشيار» از آزادگان هشت سال دفاع مقدس 

را كه «ايسنا» منتشر كرده است بخوانيد:
«جراحت دستم، در شب هاى اول اســارت بسيار اذيت مى كرد؛ متورم و 
سياه شده بود و من از شدت درد گريه مى كردم. شب ها موقع خواب يكى 
از بچه ها طورى كنارم مى خوابيد كه دست زخمى ام را روى سينه اش قرار 
دهم و به نوعى تكيه گاه بود تا دســتم روى زمين نيفتد و بيشــتر اذيت 
نشــوم. يكى از نگهبانان متوجه بى قراريم شــد. دو روز بعد آمد و نام من 
و يكى ديگر از بچه هاى مجروح به نام قربانى را خواند... ماشــينى شــبيه 

نيسان كه اتاقكى فلزى داشت، بيرون منتظرمان بود... 
وارد درمانگاه شــديم. در راهرو و اتاق ها، تعدادى از اسراى مجروح ايرانى 
هم بســترى بودند... روى تختى راحت دراز كشيدم و آن قدر خسته بودم 

كه تا صبح خوابيدم. 
صبح زود دكتر آمد. معاينه مــان كرد و رفت. در كنار تخت من، طلبه اى 
به نام عليرضا بســترى بود كه عربى مى دانست. برگه معاينه ما را خواند و 

گفت: «براى تو و مرتضى، عمل جراحى نوشته شده».
صبح روز عمل متوجه شــديم كاركنان درمانگاه در حال تكاپو هستند... 
پرستاران و دكترها پشت سر افسرى به صف شده بودند و از شدت ترس، 

جرئت حرف زدن هم نداشتند... 
يكى از افسران رده باالى بعثى وارد اتاق ها مى شد و با برخوردهايى زشت، 
برگه هاى معاينه اســرا را خط مى زد و با سر و صدا و بددهنى به كاركنان 
درمانــگاه اعتراض مى كرد... كنار تخت من ايســتاد و پس از ديدن برگه 
معاينه و خط زدن آن، دستم را به شدت فشار داد تا جايى كه داد از نهاد 
من بلند شد! دستور پزشكى ديگرى در همان برگه نوشت. با همه بچه ها 

همين رفتار را داشت. از كل درمانگاه سركشى كرد و رفت.
از عليرضا پرســيدم: ماجرا چيست؟ چرا برگه هاى پزشكى معاينه را خط 
زد؟ او با خونســردى گفت: چيزى نيســت، نگران نباش. به نظرم آمد كه 

چيزى را پنهان مى كند.
ساعت 10:30 بود كه دكتر به همراه پنج پرستار با يك ميز لوازم جراحى 
به اتاق آمدند. به ســمت تخت مرتضى رفتند. در حالى كه مضطرب شده 
بــودم، رو به عليرضا كردم و گفتم: مى خواهند چكار كنند؟ گفت: هيچى، 

معاينه مى كنند. قصد داشت مرا دلدارى دهد. 
او نمى خواست به من بگويد آن افسر بعثى، هر گونه استفاده از اتاق عمل 
براى درمان و مداواى اســراى مجروح را قدغن كرده و دســتور داده بود 

مداواى مجروحان با كمترين امكانات و بدون بى هوشى صورت گيرد!
دســت و پاى مرتضى را گرفتند و تكه اى از گاز را در دهانش فرو كردند. 
يكى از پرســتارها روى پايش نشست كه ديگر به هيچ صورت نتواند تكان 
بخورد. دكتر، تيغ جراحى را به دست گرفت و توى زخم مرتضى فرو كرد 
و برش داد. با اين حركت، مرتضى فريادى كشــيد و از هوش رفت. بارها 
به هوش مى آمد و با داد و فرياد زياد كه ناشــى از جراحى جالدانه بود، از 

هوش مى رفت... جراحى مرتضى تمام شد. 
ميز جراحى به ســمت تخت من چرخيد و پرستاران به باالى سرم آمدند. 
دســت راستم را صاف كردند. يك نفر روى پايم نشست و گاز را در دهانم 
فرو كرد. درســت همانند مرتضى، تيغى در دســتم فرو كردند و آن قدر 
فشــار دادند تا لخته هاى خون از دســتم خارج شود. بارها از هوش رفتم 
و بــه هوش آمدم تا كار جراحى تمام شــد. تا عصــر، بى حال روى تخت 

افتاده بودم!»

به بهانه توليد انبوه و رونمايى از خودروهاى نظامى ايرانى

از رخش تا رعد
تاج قوانين تازه ليگ را به هيئت رئيسه مى برد 

31 مرداد شروع ليگ 
با آيين نامه جديد

در آخريــن بــه روز رســانى ســايت 
ترانســفرماركت ليگ برتــر ايران 
همچنان در رتبه هفتم گران ترين 
ليگ هاى آسيايى قرار دارد و اين در 
حالى است كه اين ليگ گران قيمت 

هنــوز از لحاظ آيين نامــه اى دچار 
مشــكالت متعددى اســت. يكى از 

چالش هــاى بزرگى كه در 
فوتبال ايران مشــكالت 
متعــددى را به وجود 
آورده تا محل اختالف 
مســئوالن  جــدى 
مسابقات  برگزارى 
ليگ برتر و مديران 
باشــد،  مربيان  و 

قوانين و ...

آن روزها

روزمره نگارى
ورزش
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امیرمحمد  سلطان پور: امشب د ید ار سوپرجام باشگاه های 
اروپا د ر سال 2019 بین د و تیم لیورپول )قهرمان لیگ قهرمانان 
باشگاه های اروپا( و چلسی )قهرمان لیگ اروپا( د ر »بشیکتاش 

پارک« استانبول ترکیه برگزار می شود .
فصل گذشته شاهد  قد رت نمایی نمایند گان انگلیس د ر مسابقات 
اروپایی بود یم و پرد ه برد اری از مسابقات این فصل اروپایی نیز با 
د ید اری از نمایند گان این د و کشور انجام خواهد  گرفت. لیورپول 
تاکنون سه بار عنوان قهرمانی سوپرجام اروپا را بد ست آورد ه و 
چلسی تنها یک بار د ر سال 1998 به این مهم د ست یافته است.

بدونآلیسونامامصممبراییکجامدیگر
شاگرد ان یورگن کلوپ د ر پایان فصل گذشــته، غم و اند وه از 
د ست د اد ن جام قهرمانی لیگ برتر انگلیس تنها با یک امتیاز 
اختالف نسبت به منچسترسیتی را، با ششمین قهرمانی تاریخ 
باشگاه خود  د ر بزرگ ترین تورنمنت اروپایی از یاد  برد ند . پیروزی 
2بر0 مقابل تاتنهام د ر ورزشگاه واند ا مترو پولیتانو شهر ماد رید  
همچنین جبرانی بود  برای شکست 3بریک د وازد ه ماه قبل از 
آن د ر مقابل رئال ماد رید  د ر فینال همین مسابقات که جام را 
با حسرت از د ستان خود  جد ا شــد ه د ید ند . یکی از اصلی ترین 
د الیل قهرمانی آن ها، د ر اختیار د اشتن آلیسون بکر د روازه بان 
برزیلی بود  که البته به خاطر مصد ومیتش د ر همین هفته نخست 
لیگ برتر انگلیس، امشب از د ر اختیار د اشتنش محروم هستند . 
سیمون مینیوله د روازه بان د وم قرمزها د ر بد ترین موقع ممکن 
این باشگاه را ترک و به بروژ پیوســت اما آن ها سریعاً آد ریان، 
د روازه بان وست هام را پس از 6 سال از این تیم جد ا کرد ه و از لند ن 
به اینجا آورد ند ؛ کسی که خود  را به عنوان یک د روازه بان با ثبات 

نشان د اد ه است.

لمپاردوفرایندبرگرداندنروحیهبهجوانان
شاید  لیورپول بد ون آلیسون ضعیف تر باشد ، اما نباید  فراموش 
کنیم که چلســی روز یکشــنبه د ر آغاز لیگ برتــر، مقابل 
منچستریونایتد  از د م تیغ گذر د اد ه شد  و با شکست 4برصفر 

اولد ترافورد  را ترک کرد . شــیرهای لند ن هــم اکنون د وران 
محرومیت خود  از انجام ترانسفر را پشت سر می گذارند  و فرانک 
لمپارد  نگاهش را به جوانان این تیم د وخته است. آن ها با وجود  
اینکه نمی توانستند  بازیکنی را به لند ن بیاورند  اما اد ن هازارد  را 
به رئال فروخته و د اوید  لوئیز و گری کیهیل را نیز به آرسنال و 
کریستال پاالس د اد ند  تا اوضاع از لحاظ باالنس وجود  تجربه د ر 
پست های مختلف مقد اری د ر استمفورد  بریج نابه سامان به نظر 
برسد . استفاد ه از جوانی مثل میسون مونت 20 ساله یا استفاد ه 
نکرد ن از کریستین پولیسیچ مهره ای که قبل از وضع محرومیت 
از د ورتموند  خرید ند  به د لیل آنچه که لمپارد  فشار نیاورد ن به 
مهره جد ید ش عنوان کرد ، انتقاد اتی را از کارشناسان به خصوص 
ژوزه مورینیو سرمربی سابق آبی پوشان به همراه د اشت؛ اما نباید  
فراموش کنیم جد ا از نتیجه، جوانان چلسی عملکرد  خوبی تا 
میانه های بازی د ر زمین د اشتند  و شکست 4برصفر یک مقد ار 

بیش از حد  سخت گیرانه به نظر می رسد .
با توجه به اینکه خط د فاع لیورپول نیز مثل گذشته غیر قابل نفوذ 
به نظر نمی رسد  و آن ها د ر بازی مقابل نوریچ بارها د چار مشکل 
شد ند  و احتماالً خط حمله ای قوی تر بتواند  این د فاع را باز کند ، 
می توان چلسی را برای بازی امشب امید وارتر از گذشته لقب د اد .

یکحاشیهمهمدیگر
د ید ار سوپرجام اروپا امشــب یک حاشیه مهم د یگر نیز د ارد . 
برای نخستین بار، یک د ید ار فینال اروپایی مرد ان، توسط یک 
د اور وسط زن قضاوت خواهد  شد . استفانی فراپار، د اور 35 ساله 
فرانسوی امشب تاریخ سازی خواهد  کرد . او همین امسال به 
عنوان نخستین د اور زن تبد یل شد  که یک بازی لیگ د سته 
نخست مرد ان فرانسه بین د و تیم آمیان و استراسبورگ را سوت 
زد ه و بعد  از قضاوت چند ین بازی د ر لیگ د سته د وم فرانسه حاال 

نامش د ر بین د اوران اصلی این فصل لوشمپیونه قرار د ارد . سال 
2019 برای فراپار سال بسیار خوبی بود ؛ او قضاوت د ید ار فینال 
جام جهانی بانوان بین آمریکا و هلند  را نیز قضاوت کرد  و با د اوری 

بازی امشب، برای قضاوت زنان د ر فوتبال جهان خواهد  بود .

اطالعاتخواندنیدرموردبازیامشب
این نخستین د ید ار تمام انگلیسی سوپرجام باشگاه های اروپا 

محسوب می شود .
امشب هشتمین قهرمانی انگلیسی ها د ر سوپرجام رقم خواهد  
خورد  که تنها نمایند گان اسپانیا با 15 و ایتالیا با 9 قهرمانی از 

آن ها موفق تر بود ه اند .
این نخستین بار پس از سال 2013 است که یک تیم اسپانیایی 
قهرمان سوپرجام نخواهد  شد . آخرین بار بایرن مونیخ د ر سال 
2013 موفق شد  چلسی را شکست د اد ه و این عنوان را به خود  

اختصاص د هد .
پیش از این د ر هفت مسابقه سوپر جام اروپا، د و تیم از یک کشور 
د ر آن حضور د اشتند ؛ د و د ید ار کامالً ایتالیایی و پنج د ید ار تمام 
اســپانیایی که چهار تای آن ها به صورت پشت سر هم از سال 

2014 تا 2018 بود ه است.
لیورپول د ر ســال 1977 د ر مجموع د و د ید ار رفت و برگشت 
7بریک هامبورگ را شکست د اد . د ر 1978 د ر جمع د و د ید ار 
4بر3 مغلوب اند رلخت شد . د ر 1984 مقابل یوونتوس 2برصفر 
بازند ه بود ؛ د ر سال 2001 ، 3بر2 بایرن را مغلوب کرد  و د ر سال 
2005 پس از وقت های اضافه زسکا مسکو را 3بریک شکست د اد  

تا جام را باالی سر ببرد .
لیورپول د ر صورت قهرمانــی با تیم رئال با چهار قهرمانی 
مساوی خواهد  کرد  و تنها بارســلونا و آث میالن را با پنج 
قهرمانی به عنوان پرافتخارترین های سوپر جام باالی سر 

خود  می بیند .
چلسی د ر 1998 یک برصفرمقابل رئال پیروز شد ؛ د ر 2012 
4بریک مقابل اتلتیکوماد رید  د ر هم کوبید ه شد  و د ر 2013 د ر 

ضربات پنالتی مقابل بایرن جام را واگذار کرد .

لیورپول یا چلسی؛ کد امیک د ر اروپا بهترین هستند ؟

یورش برای فتح سوپرجام اروپا

ابراهیمی د ر الوکره قطر؟
ورزش: پس از جد ایی ابراهیمی از تیم فوتبال االهلی قطر، باشگاه های این کشور رقابت 
را برای جذب او آغاز کرد ند  و د ر کنار تیم السیلیه، تیم فوتبال الوکره نیز به د نبال جذب این 
بازیکن است. الوکره که به تازگی به لیگ ستارگان صعود  کرد ه، تالش می کند  تا فهرست 
لژیونرهای خود  را ســریع تر تکمیل کند  و به همین د لیل برای جذب یک هافبک برای 
پست  جانشین جمیل الحمد ی بازیکن عمانی تالش می کند . ابراهیمی که با این بازیکن هم 
است و سهمیه آسیایی محسوب می شود ، گزینه اصلی جانشینی محسوب می شود  و به 

همین د لیل الوکری ها تالش می کنند  تا با جذب این بازیکن، فهرست خود  را کامل کنند .

د روازه بان تیم ملی فوتسال لژیونر می شود 
ورزش: باشگاه گیتی پسند  د یروز اعالم کرد  که سپهر محمد ی د روازه بان ملی پوش این تیم 
از تیم های اروپایی پیشنهاد  د ارد  و قرار است این بازیکن به زود ی راهی اروپا شود . تیم گازپروم 
روسیه خواهان محمد ی است و قرار است د روازه بان تیم ملی فوتسال ایران راهی لیگ روسیه 
شود . پیش از این هم محمد رضا کرد  بازیکن ایرانی به تیم گازپروم پیوسته بود . محمد ی پس 
از بازی این هفته گیتی پسند  با شهروند  د ر هفته هشتم لیگ برتر فوتسال، از تیم گیتی پسند  
به صورت رسمی جد ا خواهد  شد . از سوی د یگر با توجه به بسته شد ن پنجره نقل و انتقاالت 

فوتسال ایران این باشگاه به د نبال جذب یک د روازه بان خارجی به جای محمد ی است.

تأیید  اختالف مربی ایتالیایی با استقالل
ورزش: عضو هیئت مد یره باشــگاه اســتقالل تأیید  کرد  که بیــن مد یرعامل و 
سرمربی این تیم بر سر حضور بازیکن خارجی اختالف ایجاد  شد ه بود . اسماعیل 
خلیل زاد ه د رباره خبر استعفای استراماچونی از سرمربیگری تیم فوتبال استقالل 
به راد یو تهران گفت: روز گذشته متوجه این خبر شــد م. بالفاصله با مد یرعامل 
باشگاه تماس گرفتم تا ببینم اوضاع و احوال چطور اســت. بعد اً متوجه شد م نه 
نامه رسمی آمد ه و نه شفاهی گفته شد ه اســت. چیزی که به باشگاه گفته شد ه 

چنین چیزی نبود ه است. 

قاسمی نژاد  سه هفته ابتد ای لیگ را از د ست د اد 
ورزش: به نقل از سایت رسمی باشگاه فرهنگی  ورزشی شهرخود رو خراسان، د کتر علی اعظم، 
فیزیوتراپ تیم شهرخود رو د ر خصوص مصد ومیت امین قاسمی نژاد  اظهار کرد : این بازیکن 
چند  روز قبل د ر تمرین شهرخود  رو با مصد ومیت روبه رو شد . پیش بینی ما با توجه به اینکه 
مصد ومیت قاسمی نژاد  کشید گی از ناحیه همسترینگ است، غیبت چهار الی پنج هفته ای 
است، اما برای بررسی د قیق تر، از پای این بازیکن ام آر آی گرفته شد ه است. وی افزود : با توجه 
به اینکه د ر شهریورماه یک بازه زمانی حد ود اً 20 روزه فیفاد ی د ر پیش د اریم، تمام سعی مان را 

می کنیم تا ان شاءاهلل قاسمی نژاد  پس از این بازه زمانی د ر اختیار کاد رفنی قرار گیرد .

ســینا حســینی: د ر آخرین به روز رســانی سایت 
ترانســفرمارکت لیگ برتر ایران همچنان د ر رتبه هفتم 
گران ترین لیگ های آسیایی قرار د ارد  و این د ر حالی است 
که این لیگ گران قیمت هنوز از لحاظ آیین نامه ای د چار 
مشکالت متعد د ی است. یکی از چالش های بزرگی که د ر 
فوتبال ایران مشــکالت متعد د ی را به وجود  آورد ه تا محل 
اختالف جد ی مسئوالن برگزاری مســابقات لیگ برتر و 
مد یران و مربیان باشد ، قوانین و مقررات موجود  د ر ساختار 
برگزاری مسابقات بود ه است. با وجود  اینکه مسئوالن وقت 
سازمان لیگ د ر اد وار مختلف مد یریتی مد عی بود ند  مسابقات 
لیگ حرفه ای ایران بر اساس قوانین تد وین شد ه و آیین نامه 
اجرایی مسابقات به اجرا د ر می آید  جالب است بد انید  که 
هیچ آیین نامه ای برای مسابقات لیگ برتر د ر سال های اخیر 
تد وین نشد ه بلکه مرجع قوانین و مقررات حاکم د ر مسابقات 
همان آیین نامه مصوب شــد ه د ر د وره مد یریتی صفایی 

فراهانی بود ه است.
کهنه بود ن مقررات و قوانین جاری برگزاری رقابت های لیگ 
برتر عوارض فراوانی را برای فد راسیون فوتبال به ویژه تیم 
مد یریتی و سازمان لیگ به وجود  آورد . به همین د لیل همزمان 
با اســتاند ارد  سازی ورزشگاه های کشــور موضوع نگارش 
آیین نامه جد ید  برگزاری مسابقات هم آغاز شد . گفته می شود  
چند  روزی است که فرایند  نگارش آیین نامه جد ید  مسابقات 
لیگ برتر به پایان رسید ه و پیش نویس نهایی آیین نامه برای 
تأیید  مهد ی تاج به د فتر وی تحویل د اد ه شد ه است تا این 

آیین نامه برای تأیید  کلی به هیئت رئیسه برود .
هرچند  حقوقد انانی که مسئولیت نگارش این آیین نامه را 
برعهد ه د اشتند  مد عی اند  که آیین نامه مورد  اشاره قابلیت های 
اجرایی فراوان د ارد  و مشکالت موجود  د ر آیین نامه نخ نما 
شد ه قبلی را به خوبی پوشش می د هد  اما منتقد انی که آیین 
نامه جد ید  مسابقات را مطالعه کرد ند  مد عی اند  موارد  مبهم 
فراوانی د ر این طرح نیز وجود  د ارد  که د ر مرحله اجرا مشکالت 

آن علنی خواهد  شد . 
اما مســئله ای که د ر این آیین نامه به عینه د ید ه می شود  و 
حقوقد انان به آن تأکید  ویژه ای د اشتند  موضوع برخورد  با 
هرگونه بی نظمی و عواقب سخت برای متخلفان است. به 
نظر با توجه به اینکه د یروز اعالم شد  لیگ نوزد هم از روز 31 
مرد اد ماه آغاز می شود  این آیین نامه هم جنبه اجرایی به خود  
می  گیرد  و شاهد  نظم بهتری د ر روند  برگزاری مسابقات باشیم. 
پرسپولیسی ها که از قبل هم گفته شد ه بود  بازی افتتاحیه 
لیگ نوزد هم را برگزار می کنند ، روز پنجشنبه سی و یکم 

مرد اد ماه پذیرای پارس جنوبی جم هستند .
استقاللی ها هم د ر روز جمعه اول شهریور ماه د ر ورزشگاه 

بنیان د یزل تبریز مقابل ماشین سازی قرار می گیرند . 
به گفته  سعید  فتاحی، د و هفته از رقابت های لیگ برتر برگزار 
می شود  و پس از آن تیم ملی خود  را برای نخستین بازی خود  
د ر مقد ماتی جام جهانی 2022 قطر آماد ه می کند . اد امه لیگ 
برتر پس از بازی ایران و هنگ کنگ د ر نیمه د وم شهریور ماه 

از سر گرفته می شود .

ورزش: د ر پي انتشار خبر قهر ســرمربي باشگاه شهرخود رو 
د ر بازي د وستانه با گل گهر سیرجان و گالیه ایشان از تربیت 
بد ني آســتان قد س ذکر چند  نکته براي تنویر افکار عمومي 
ضروري است. متأسفانه مسئوالن شهر خود رو با وجود  میزباني 
صبورانه تربیت بد ني آستان قد س رضوی د ر تمام فصل قبل، 
نامهربانانه با رفتارها و گفتارهاي غیر واقعي سعي د ر قرارد اد ن 
ما مقابل هواد اران فهیم فوتبال و البته پوشــاند ن ضعف هاي 
مد یریتي خود  د ارند . د ر واقع تربیت بد ني آستان قد س رضوی 
برای فصل پیش رو با تمام امکانات و ظرفیت سخت افزاری براي 
بازسازي چمن اســتاد یوم امام رضا )ع( اقد ام کرد ه تا نمایند ه 
استان بتواند  حضوري آبرومند  هم د ر لیگ و هم د ر آسیا د اشته 
باشد . همه کارشناسان و اهالي فن متفق القول اذعان د ارند  که 
اســتاد یوم امام رضا )ع( یکی از مهم ترین ارکان موفقیت هاي 
اخیر تیم شهرخود رو بود ه است. لذا مسئوالن این تیم و سرمربي 
محترمشان به جاي مصاحبه های فضایی و تحریک کنند ه قبول 
کنند  که نگهد اري از چمن استاد یوم براي شروع فصل لطف 
بزرگي است که باید  قد رد ان آن باشند . ذکر این نکته ضروریست 
که د ر هیچ کجای د نیا د ر فوتبال حرفه ای امروز چمن اصلی 
ورزشگاه را تحت هیچ شــرایطی د رگیر بازی های د وستانه و 

تمرین باشگاهی نمی کنند .
د ر عین حال یاد آور مي  شویم هنوز هزینه بازي د وستانه با ذوب 
آهن که با وجود  میل باطني و با اصرار شهر خود رویی ها برگزار 
شد  پرد اخت نگرد ید ه که این نشان از همکاري همه جانبه تربیت 
بد ني آستان قد س رضوی با آقاي گل محمد ي و تیمشان د ارد . 
شاید  بهتر باشد  سرمربي محترم شهر خود رو به جاي قهر کرد ن و 
تحریک هواد اران تکلیفشان را با مد یران باشگاهي مشخص کنند  
که هنوز نتوانسته اند  نخستین امکانات الزم براي باشگاهد اري را 
فراهم کنند . الزم است د وباره تعریف باشگاه و باشگاهد اری را 
مرور کنیم و وقتی می گوییم لیگ حرفه ای فوتبال ملزومات و 
شاخصه های آن را با رفتارهایمان بسنجیم. د ر پایان برخود  الزم 
مي د انیم که عنوان کنیم تربیت بد ني آستان قد س رضوي براي 
ایجاد  بستري آرام  ، زیبا و آبرومند  براي میزباني از هواد اران فهیم 
فوتبال از هیچ کوششي د ریغ نکرد ه و د ر فصل جد ید  هم چون 
گذشته که الگوي جد ید ی از فرهنگ میزباني د ر کشور را ارائه 
کرد یم پذیراي حضور گرم هواد اران و تیم هاي میهمان د ر بهترین 
شــرایط خواهیم بود . د ر پایان اعالم می کنیم چمن ورزشگاه 
امام رضا)ع( مهم ترین اولویت ما د ر ورزشگاه است و هیچ بازی 

د وستانه و هیچ تمرینی د ر آن برگزار نخواهد  شد .

تاج قوانین تازه لیگ را به هیئت رئیسه می برد  

31مردادشروعلیگباآییننامهجدید
پاسخ تربیت بد نی آستان قد س رضوی به قهر یحیی

لیگحرفهای،رفتارحرفهایمیخواهد
ضد   حمله

میالد  مید اود ی از فوتبال خد احافظی کرد 
ورزش: میالد  میــد اود ی از میاد ین فوتبــال خد احافظی کرد . میالد  
مید اود ی مهاجم پیشــین تیم های فوتبال اســتقالل اهواز، استقالل 
و ســایپا که د ر د و فصل گذشــته با پیراهن تیم نفت مسجد  سلیمان 
به مید ان رفت، با انتشــار پیامی د ر صفحه شــخصی خود ، از فوتبال 

خد احافظی کرد .

گل محمد ی: قهر نکرد م 
ورزش:سرمربی شــهرخود رو د ر واکنش به خبر قهر کرد نش د ر بازی 
د وستانه با گل گلهر گفت: قهر نکرد م بلکه تنها خواسته من به عنوان 
یک سرمربی، یک زمین تمرین و یک زمین مسابقه مناسب است و این 
حق من و تیمم است. حمید اوی به عنوان مالک باشگاه شرایط خوبی را 
ایجاد  کرد ه است، اما د یگر زمین که نمی تواند  از تهران به مشهد  بیاورد .

هیچ چیز بیشتری از کسی نخواستم، نمی د انم بابت این حد اقل ها باید  
چه کار کنیم؟

استارت پرسپولیس با جشن قهرمانی و رونمایی
ورزش: سرخپوشــان تهرانی فصل گذشــته را با قهرمانی د ر لیگ 
برتر و جام حذفی به پایان رســاند ند  تا به هت تریک لیگ نیز د ست 
یابند . بر این اساس مد یران این باشــگاه قصد  د ارند  پیش از شروع 
فصل جد ید ، جشن قهرمانی فصل گذشته خود  را برگزار کنند  و د ر 
حاشیه این مراسم، از پیراهن های فصل جد ید  باشگاه نیز رونمایی 
شود . این جشن روز شــنبه و د ر یکی از مجتمع های تجاری بزرگ 
تهران برگزار خواهد  شد  و اسپانســر مالی و البسه این باشگاه قصد  

د ارد  به تقد یر از بازیکنان تیم بپرد ازد .

د ستیار خارجی به کاد ر مجید ی 
اضافه می شود 

ورزش: رئیــس کمیته ملی المپیــک خبر از حضــور قطعی یک 
د ســتیار خارجی روی نیمکت تیم امید  د اد . صالحی امیری با اعالم 
نهایی شــد ن حضور یک د ســتیار خارجی د ر کنار فرهاد  مجید ی 
برای هد ایت تیم امید ، گفت: فرهاد  مجید ی یک د ســتیار خارجی 
را پیشــنهاد  کرد ، ما هم مشــکلی ند اریم و او اضافه می شود . ما د ر 
انتخاب مربی د خالت مستقیم ند اریم، تالشمان این است که آن ها 
موفق باشــند . ما د ر تالشیم که مســئله تیم امید  د رچارچوب تیم 
ملی ما د ید ه شود  و اکنون هم وزارت ورزش و هم کمیته المپیک و 
هم فد راسیون به صورت جد ی پشــتیبان تیم امید  هستیم تا شاهد  

راهیابی آن به المپیک 2020 باشیم.

خبر

حد اد ی با 2 بارتست د وپینگ به فنالند  رفت!
ورزش: قهرمان پرتاب د یسک آسیا پس از د اد ن د و تست د وپینگ د ر 

سه روز تهران را به مقصد  فنالند  ترک می کند .
حد اد ی این د وره  ارد ویی را به مد ت 22 روز زیر نظر مک ویلکینز مربی 
آمریکایی خود  و ایگور مزگوف فیزیوتراپ و ماساژورش سپری می کند  
و د ر جریان تمرینات همین ارد و د ر یک مسابقه بین المللی د ر بلژیک 
نیز شرکت خواهد  کرد . د ور بعد ی تمرینات سهمیه د ار پرتاب د یسک 
ایران د ر المپیک توکیو2020 پس از پایان تمریناتش د ر فنالند ، د ر 
بالروس برگزار خواهد  شد . این پرتابگر ایرانی د ر سه روز اخیر د و بار 
تســت د وپینگ د اد . حد اد ی د ر ماه های اخیر بارها د ر کشــورهای 
مختلف با حضور ســرزد ه مأموران واد ا مواجه شد ه و این تست های 

پرتعد اد  او را کمی عصبانی هم کرد ه است.

اسامی ۱2 وزنه  برد ار ایران 
برای مسابقات جهانی 2۰۱۹

ورزش: مسابقات وزنه برد اری قهرمانی جهان 2019 از 27 شهریور 
د ر تایلند  برگزار می شود  و فد راسیون وزنه برد اری ایران تا آخر هفته 

فرصت د ارد  اسامی 12 نفر را برای فد راسیون جهانی ارسال کند .
اسامی 12 نفری که مد  نظر کاد رفنی تیم ملی وزنه برد اری برای حضور 
د ر مسابقات جهانی هستند  به شرح زیر اســت: حافظ قشقایی، علی 
میری ، محمد  زارعی، کیانوش رستمی، رضا د هد ار، ایوب موسوی، رضا 
بیرالوند ، امیر حقوقی، علی هاشمی، کیا قد می، محسن د اد رس  و علی 
د اود ی. از این میان 10 نفر د ر ترکیب اصلی تیم هستند  و د و نفر هم رزرو 
خواهند  بود  ضمن اینکه احتمال تغییر د ر این فهرست بسیار کم است اما 

کاد ر فنی برای جابه جایی نفرات تا آخر هفته فرصت د ارد .

تیم ملی تنیس روی میز بد ون سرمربی 
د ر بلغارستان

ورزش: ملی پوشان تنیس روی میز ایران د ر حالی د ر تورنمنت ورلد  
تور بلغارستان به مصاف حریفان خود  می روند  که سرمربی تیم ملی 
همراه آن ها نیست. نوشاد  و نیما عالمیان بازیکنان اعزامی فد راسیون 
تنیس روی میز این رقابت ها هســتند . تورنمنت بلغارستان د ارای 
رنکینگ جهانی و 190 هزار د الر جایزه نقد ی است.  د ر واقع حضور 
د ر این تورنمنت بخشی از برنامه آماد ه سازی براد ران عالمیان برای 
حضور د ر مسابقات قهرمانی آسیا و بعد  از آن انتخابی المپیک است. 
به همین منظور قرار بود  جمیل لطف اهلل نســبی سرمربی تیم ملی 
تنیس روی میز هم د ر این سفر آن ها را همراهی کند  اما وی به د لیل 

مشکالت شخصی از این سفر بازماند . 

حمید  رضا خد اشناس: مرحله یک چهارم نهایی جام باشگاه  های 
آسیا امروز برگزار می شود . تیم فوتسال »مس سونگون« ایران د ر 
آخرین بازی مرحله گروهی خود  د ر جام باشــگاه های آسیا به 
مصاف تیم ناگویای ژاپن رفت و نمایند ه ژاپن با برتری 3 بر 2 برابر 
قهرمان ایران توانست به عنوان تیم نخست به مرحله حذفی صعود  
کند  و تیم مس د ر جایگاه د وم قرار گرفت. نمایند ه کشورمان  د ر 
این مرحله صبح امروز ساعت 11:30 به مصاف »بانک بیروت« لبنان 
می رود ؛ تیمی که به عنوان تیم نخست از گروهش صعود  کرد ه و 
شاگرد ان حسن زاد ه برای راهیابی به نیمه نهایی کار سختی را 
مقابل این تیم خواهند  د اشت. از نکات قابل توجه این د ید ار تقابل 

مهد ی جاوید  با تیم سابقش است که د ر د ور قبل این مسابقات 
ستاره تیم ملی کشورمان د ر این تیم لبنانی حضور د اشت. با این 
تفاسیر اگر نمایند ه کشورمان که مد عی عنوان قهرمانی نیز به شمار 
می آید ، بخواهد  خود  را د ر جمع چهار تیم پایانی ببیند  باید  از بازی 
با ناگویا د رس بگیرد  و از تکرار اشتباهات آن بازی د ر مقابل بانک 
بیروت لبنان جلوگیری کند . برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

ناگویا اوشنز ژاپن – واموس اند ونزی 
بانک بیروت لبنان – مس سونگون ایران 

تای سون نام ویتنام – شنزن نانلینگ چین 
پورت FC تایلند  – AGMK ازبکستان

مس سونگون - بانک بیروت د ریک چهارم نهایی جام باشگاه های آسیا

کارسختنمایندهایرانبرایصعودبهنیمهنهایی

شماره مزايده: 139804306091000166
تاريخ ثبت: 1398/04/17
تاريخ واقعى انجام مزايده:

وضعيت: تأييد شده
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
ــماره 222 مشهد اجرائيه تحت  ــناد رهنى 10891- 10890- 10889 دفترخانه ش ــتناد اس بانك ملت به اس
ــه هاى 9705931- 9705910- 9705930 در قبال مبلغ الزم االجرا 1520163776 ريال تا مورخه  كالس

1397/05/25 عليه 
1. سيدحسن موسوى نژاد فرزند سيدحسين تاريخ تولد 1357/11/8 شماره شناسنامه 24813 صادره مشهد 
ــماره ملى 0934308500 2. سيدحسين موسوى نژاد فرزند سيد غالمرضا تاريخ تولد 1328/2/13 شماره  ش

شناسنامه 10 صادره تربت جام شماره ملى 0732101379
ــماره شناسنامه 95 صادره مشهد  ــين تاريخ تولد 1355/1/15 ش ــوى نژاد فرزند سيدحس 3. بى بى مريم موس
ــماره ملى 0942779010 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 1397/08/10 كه صحت ابالغ آن وفق  ش
ماده 111 آيين نامه اجرا مورد گواهى مى باشد و در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، 
ــدانگ پالك ثبتى 1517 فرعى از 257  ــراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت شش الزم االج
ــوى نژاد به آدرس مشهد خيابان سرخس 5- 4- 5 سمت چپ  ــهد ملكى سيدحسين موس اصلى بخش 9 مش
ــخصات و  ــوم پ 10 به مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون تومان ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مش درب س

توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس به شماره 17589- 1397/12/16 بدين شرح ميباشد:
ملك مذكور واقع در آدرس فوق عبارتست از ششدانگ اعيان يك ساختمان مسكونى داراى عرصه به مساحت 
111/35 مترمربع در محدوده با كاربرى مسكونى تراكم زياد و استيجارى آستان قدس رضوى در حاشيه ده 
ــاختمان در انتهاى ملك (شمالى) احداث گرديده است. ساختمان مبر اساس آخرين پايانكار ارائه  مترى و س
ــده مجموعاً يك واحد مسكونى در دو طبقه داراى طبقه همكف به مساحت 79 شامل پذيرايى، آشپزخانه  ش
ــپزخانه، و طبقه اول به  ــيمان و موكت و حمام و آش ــه اتاق، ديوارها رنگ روغن، كف س با كابينت فلزى، و س
ــپزخانه با كابينت فلزى و حمام و دستشويى ميباشد.  ــه اتاق پذيرايى و آش ــامل س ــاحت 83 مترمربع ش مس
ــازه اى نيم فلز با سقف آهن پوش با طاق ضربى،  ــتم س ــاختمان آجر، سيس جمع زيربنا 162 مترمربع، نما س
ــال و داراى انشعاب آب و گاز دو انشعاب برق ميباشد. حياط با ديوار پيرامون  ــاختمان حدود 32 س قدمت س
ــت. حدود اجمالى ملك با سند منطبق است و ملك در تصرف مستأجر ميباشد. نتيجه  ــازى شده اس و كف س
ارزيابى: با توجه به موقعيت مكانى، دسترسى، ابعاد، مساحت عرصه و اعيان احداثى، قيمت روز امالك مشابه 

و با در نظر گرفتن ساير عوامل مؤثر در ارزيابى و بدون در نظر گرفتن ديون،  تعهدات و جرايم احتمالى:
ــتيجارى و اعيان فوق و تمامى امتيازات براى قيمت پايه مزايده  ــتفاده از عرصه موقوفه اس ارزش كل حق اس

جمعاً مبلغ 4/500/000/000 ريال (چهارصد و پنجاه ميليون تومان) برآورد مى گردد.
حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى بشرح ذيل مى باشد:

ــول 13/10 متر ديوار به ديوار اعيان  ــرقاً: به ط ــماالً: به طول 8/5 متر ديوار به ديوار اعيان منزل مجاور ش ش

ــماره 1251 فرعى مجاور جنوباً: بطول 8/5 متر درب و ديواريست به خيابان غرباً: بطول 13/10 متر  منزل ش
ديواريست بممر

ــد و حدود ملك با واقع  ــتأجر مى باش ملك موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مس
ــتى  ــتى فاقد بازداش ــماره 139885606003005819 دفتر امالك بازداش تطبيق ملك موصوف برابرنامه ش
ــد. مزايده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزيابى شده به مبلغ 4/500/000/000 در روز شنبه مورخه  مى باش
ــعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان امام خمينى  ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش 1398/06/23 از س
جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه 
ــاعت مقرر برگزار  ــه مزايده روز بعد در همان محل و در س ــمى مصادف گردد جلس روز مزايده با تعطيل رس
خواهد شد و مبالغ نيم عشر اجرايى و حق مزايده و حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى 

اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باشد. آ- 9806318 م.الف 626
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139804006092002137/1
شماره بايگانى پرونده: 9803366

شماره ابالغيه: 139805106092008073
تاريخ صدور: 1398/05/19

دفترخانه ازدواج 108 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــن تاريخ تولد: 1359/10/16 شماره ملى: 0067197329  ــيله به آقاى حمزه بادوندى نام پدر: حس بدين وس
ــميه بادوندى جهت وصول 100 عدد سكه به استناد  ــنامه: 10552 ابالغ مى شود كه خانم س ــماره شناس ش
ــند ازدواج شماره 1666- 1381/05/07 دفتر 108 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده  مهريه مندرج در س
ــه 9803366 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/05/12 مأمور،  و پرونده اجرائى به كالس
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا  ــما به ش محل اقامت ش
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ــود اقدام ننماييد،  ــبت به پرداخت بدهى خ ــوب مى گردد، نس ــخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ده روز از تاري

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9806319 م.الف 627

شماره پرونده: 139304006091000609/1
شماره بايگانى پرونده: 9301456

شماره ابالغيه: 139805106091004274
تاريخ صدور: 1398/05/08

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 102 كالسه 9301456
بدينوسيله به آقاى مجيد سامانى فرزند حسن به شناسنامه شماره 5296 (به عنوان راهن) ابالغ ميگردد كه 
ــعبه اول اجراى ثبت مشهد له: بانك پاسارگاد  ــه 9301456 مطروحه در ش در خصوص پرونده اجرايى كالس

ــما به مبلغ ارزيابى آقاى على  ــتى پرى ناز طوس با توجه به اعتراض ش ــركت صنايع بهداش ــما و ش عليه: ش
كدخدايى كارشناس رسمى دادگسترى جهت ارزيابى مجدد از طرف رياست محترم اداره اجراى اسناد رسمى 
ــده اند كه مراتب بدين وسيله جهت اطالع به شما ابالغ ميگردد. آ- 9806320  ــهد به قيد قرعه تعيين ش مش

م.الف 628
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092000711/1
شماره بايگانى پرونده: 9801033

شماره ابالغيه: 139805106092008076
تاريخ صدور: 1398/05/19

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9801033
بدينوسيله به آقاى هومن صادق پورمروى كدملى 0945468776 اعالم مى گردد

ــب خانم معظمه  ــما در قبال طل ــى 355 ص 57 ايران 36 متعلق به ش ــماره انتظام ــوارى به ش خودروى س
ــما اخطار ميشود ضمناً  ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش ــانه بازداش ذوالفقارى خورش
ــود. آ-  ــت و ترتيب اثر داده نمى ش ــت ممنوع اس ــبت به مورد بازداش ــما نس هرگونه نقل انتقالى از طرف ش

9806321 م.الف 629
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139504006092001147/1   شماره بايگانى پرونده: 9502070
شماره ابالغيه: 139805106093002366

تاريخ صدور: 1398/05/19
آگهى ابالغ ماده 87 كالسه 9502070

بدينوسيله به آقايان و خانم:
- افشين قرايى مقدم نام پدر: امان با ش ش 1714

- بابك قرايى مقدم نام پدر: امان با ش ش 8
- نرگس هروى مقدم نام پدر: احمد با ش ش 800

ــاع از ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 29737 فرعى از 183 اصلى  ابالغ مى گردد كه: مازاد دو دانگ مش
بخش 10 مشهد متعلق به افشين قرايى مقدم و مازاد دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 
29737 فرعى از 183 اصلى بخش 10 مشهد متعلق به بابك قرايى مقدم و مازاد يك دانگ مشاع از ششدانگ 
ــهد متعلق به نرگس هروى مقدم در  ــه و اعيان پالك ثبتى 29737 فرعى از 183 اصلى بخش 10 مش عرص
ــهد به مبلغ 17/012/763/187 ريال بانضمام حقوق دولتى بازداشت گرديده لذا  ــهردارى مش قبال طلب ش
طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد 

بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9806322 م.الف 630
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــتناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند  ــرين فرهازاده باس نظر به اينكه خانم نس
ــدانگ اعيان يك باب  ــند مالكيت شش ــت س مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
آپارتمان به شماره پالك 36741 فرعى از 33088 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبرده 
ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد ششدانگ مالكيت نامبرده 
ــند به شماره چاپى 065327  ــماره دفتر امالك الكترونيك 139720306003008738 ثبت و س در ذيل ش

الف 96 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد......
ــبت به  ــاده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس ــتناد م لذا به اس
ــتى ظرف مدت  ــد، بايس ــند مالكيت نزد خود ميباش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به  ــت اصل س ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون  ــليم نمايد. بديهى اس اين اداره تس
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام  ــند مالكيت يا س ارائه س

خواهد شد. آ- 9806323 م.الف 631
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــكران برابر وكالت نامه شماره 17257 مورخ 1398/02/08 دفترخانه  ــن پريشان مس نظر به اينكه آقاى حس
ــتناد شش برگه استشهاديه گواهى امضاء شده توسط دفتر  ــهد از طرف سيد على باقرى ثانى به اس 330 مش
اسناد رسمى 330 مشهد نسبت به ششدانگ اعيان پالك ثبتى 3906 فرعى از 272 فرعى از 5- اصلى بخش 
9 مشهد كه بعلت سهل انگارى مفقود گرديده است تقاضاى سند المثنى نموده است كه پس از بررسى برابر 
ــند قطعى 168409 مورخ 1391/06/28  ــطه برابر س ــدانگ اعيان پالك فوق مع الواس ثبت دفتر امالك شش
ــناد مالكيت دفترچه اى به شماره چاپى هاى 054453 و  ــيدعلى باقرى ثانى منتقل شده است و از اس بنام س
645119 سرى الف سال 83 و 810843 سرى الف سال 83 ذيل دفاتر 174 و 1592 و 1701 و صفحات 19 
ــده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 اصالحى  ــتفاده مى ش و 38 و 14 اس
قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده 
يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 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- 9806324 م.الف 632
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139704006092003649/1     شماره بايگانى پرونده: 9705556
شماره ابالغيه: 139805106092008003

تاريخ صدور: 1398/05/16
ابالغ اخطار ماده 87

ــن تاريخ تولد:  ــان نام پدر: محمدحس ــامل: طاهره محمدي ــه (مرحوم غالم نبى دلير) ش ــه ورث ــيله ب بدينوس
ــماره ملى: 0703162942 شماره شناسنامه: 7- محمد دلير نام پدر: غالم نبى تاريخ تولد:  1340/01/01 ش
ــنامه: 0921678975- كبرى پاكروان نام پدر:  ــماره شناس ــماره ملى: 0921678975 ش 1370/11/03 ش
ــنامه: 22- اعظم دلير نام  ــماره شناس ــماره ملى: 0703187104 ش محمدعلى تاريخ تولد: 1344/01/01 ش
ــماره شناسنامه: 0920508634-  ــماره ملى: 0920508634 ش پدر: غالم نبى تاريخ تولد: 1368/07/28 ش
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0933461399 ش ــم دلير نام پدر: غالم نبى تاريخ تولد: 1359/06/01 ش قاس
ــماره  ــماره ملى: 0945843550 ش ــدر: غالم نبى تاريخ تولد: 1365/06/20 ش ــود دلير نام پ 6784- محم
شناسنامه: 11169- ابوالفضل دلير نام پدر: غالم نبى تاريخ تولد: 1386/10/04 شماره ملى: 0929052994 
ــماره ملى:  ــنامه: 0929052994- احمد دلير نام پدر: غالم نبى تاريخ تولد: 1361/06/01 ش ــماره شناس ش
0934050066 شماره شناسنامه: 23973 ابالغ ميگردد پالك 32 فرعى از 62- اصلى بخش 9 مشهد متعلق 
ــهم االرث شما در قبال طلب بستانكار بازداشت گرديده لذا طبق ماده  ــبت به س به مرحوم غالم نبى دلير نس
87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد بازداشت 

ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9806325 م.الف 633
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد به دو برگ  ــاى جواد بازوبندى اس ــورخ 1398/04/26 آق ــت 98/4688 م ــر به اينكه برابر درخواس نظ
ــهم مشاع از يكهزار سهم مشاع از نود هزار سهم ششدانگ  ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان پانصد س استش
ــهل انگارى مفقود شده است با بررسى  ــانديز كه به علت س پالك 16 فرعى از 165- اصلى بخش ده طرقبه ش
ــدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 34 دفتر 2030 از نام  ــاع مذكور از شش ــد مالكيت مش دفتر امالك معلوم ش
صادق حكيمى تفتى برابر سند قطعى 138914- 90/3/30 دفتر 56 مشهد بنام جواد بازوبندى منتقل، ثبت 
ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120  ــماره سريال 032984 صادر و س ــند به ش و س
ــت آگهى و متذكر مى گردد هر  ــال 1380 مراتب يك نوب ــه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س آيين نام
ــد بايستى  ــند مالكيت نزد خود باش ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س كس نس
ــند  ــند مالكيت يا س ــت اصل س ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش
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 معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9806326 م.الف 634
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد به دو برگ  ــرورى زارع اس ــت 98/4679 مورخ 1398/04/26 خانم مريم س نظر به اينكه برابر درخواس
ــى از 21- اصلى بخش  ــالك 905 فرعى از 866 فرع ــدانگ پ ــى اعالم مى دارد ميزان شش ــهاديه گواه استش
ــى دفتر امالك معلوم شد مالكيت  ــهل انگارى مفقود شده است با بررس ــانديز كه به علت س ــش طرقبه ش ش
ــند قطعى  ــد واحدى حيدريان برابر س ــر 584 از نام محم ــر ذيل ص 355 دفت ــالك فوق الذك ــدانگ پ شش
ــند به شماره سريال  ــرورى زارع منتقل، ثبت و س 6851- 1394/02/27 دفتر 10 طرقبه بنام خانم مريم س
ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون  ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس 901074 صادر و س
ــبت به ملك مورد  ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ثبت مصوب بهمن ماه س
ــد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ  ــند مالكيت نزد خود باش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند معامله رسمى به اين اداره  ــند مالكيت يا س ــت اصل س ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس انتش
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند  ــليم نمايد بديهى اس تس
مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد 

شد. آ- 9806327 م.الف 635
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى دعوت از مجاورين
ــتان) پالك 937 فرعى واقع در اراضى طرقبه  ــت مالكين شش دانگ يك قطعه زمين (دالس ــب درخواس حس
ــند مالكيت تك برگ، با توجه به اعالم  ــه بردارى و صدور س ــهد، مبنى بر نقش پالك 10- اصلى بخش 6 مش
ــيله در اجراى كد 914 م. ب. ثبتى و بخش نامه شماره  ــى به مجاورين، بدين وس مالك مبنى بر عدم دسترس
ــور، بدين وسيله به اطالع مالكين مجاور و  ــازمان ثبت اسناد و امالك كش 90/46869 مورخ 1390/3/11 س
ساير مالكين مشاعى پالك به آدرس: طرقبه- پشت ورزشگاه كه عبارتند از: پالك 938 و 939 و 926 و 936 
و 925 فرعى مى رساند، نماينده و نقشه بردار اين اداره در ساعت 11 صبح روز يكشنبه مورخ 1398/6/31 در 
ــه بردارى حضور خواهند يافت. شايسته است مالكين و متصرفين  محل وقوع پالك جهت معاينه محل و نقش
ــوق احتمالى خويش در محل  ــاعت مقرر جهت جلوگيرى از تضييع حق ــى پالك هاى مجاور در روز و س فعل

حضور يابند، عدم حضور مانع از ادامه عمليات ثبتى نخواهد شد. آ- 9806328 م.الف 636
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139804006092000640/2
شماره بايگانى پرونده: 9800107

شماره ابالغيه: 139805106220000299
تاريخ صدور: 1398/05/17

آگهى
ــين  ــكى عليه غالمحس ــه 139804006092000640 له منصوره مش ــى كالس ــده اجراي ــوص پرون در خص

ــماره ملى 4879741612، به موجب گزارش مورخ 1398/05/09 كارشناس رسمى  عباسى فرزند محمد ش
ــالك انتظامى 36 ايران 131 و 88 به مبلغ 390/000/000  ــترى، خودرو پژو پارس مدل 1389 به پ دادگس
ريال (سى و نه ميليون تومان) ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى مذكور معترض مى باشيد، اعتراض 
ــناس  ــتمزد كارش ــود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس ــى خ كتب
تجديدنظر به مبلغ 2/000/000 ريال به دفتر  اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا 
فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9806329 م.الف 637

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــرح دادخواست به كالسه  ــماره 212 به ش ــنامه ش ــف قاضى كهندالن داراى شناس نظر به اينكه آقاى يوس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اعظم  ــورا درخواس 980155 /3ح از اين ش
قاضى كهندالن به شناسنامه 695 در تاريخ 1388/6/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
ــد 1347/6/20 صادره از تايباد  ــادى فرزند عبدالحميد ش ش 1101 متول ــليمانى گندم ش 1-  فاطمه س

همسر متوفى 
2- غالمرضا قاضى كهندالن فرزند اعظم ش ش 1099 متولد 1349/6/9 صادره از تايباد فرزند متوفى
3- مجيد قاضى كهندالن فرزند اعظم ش ش 8041 متولد 1353/6/31 صادره از تايباد فرزند متوفى

4- عبداهللا قاضى كهندالن فرزند اعظم ش ش 8042 متولد 1356/10/12 صادره از تايباد فرزند متوفى
5- يوسف قاضى كهندالن فرزند اعظم ش ش 212 متولد 1358/5/1 صادره از تايباد فرزند متوفى

6- يونس قاضى كهندالن فرزند اعظم ش ش 370 متولد 1364/4/23 صادره از تايباد فرزند متوفى
7- زريماه قاضى كهندالن فرزند اعظم ش ش 1100 متولد 1350/6/30 صادره از تايباد فرزند متوفى

8- زينب قاضى كهندالن فرزند اعظم ش ش 877 متولد 1361/9/10 صادره از تايباد فرزند متوفى
ــدالن فرزند اعظم ش ش 0740328859 متولد 1375/12/6 صادره از تايباد فرزند  ــه قاضى كهن 9- عاطف

متوفى
ــد 1380/12/24 صادره از تايباد  ــدالن فرزند اعظم ش ش 0740504967 متول ــاجده قاضى كهن 10- س

فرزند متوفى
11- سميه قاضى كهندالن فرزند اعظم ش ش 4651 متولد 1366/10/29 صادره از تايباد فرزند متوفى

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

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9806334  تاريخ انتشار : 1398/05/23 
محمد بارى

قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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

ــون تعيين تكليف  ــت اول موضوع قان ــماره 139860306015003669- 1398/5/12 هيئ ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 7852 كد ملى 0748418121  ــنامه ش ــه بالمعارض متقاضى آقاى مصطفى دوزنده به شناس مالكان
صادره تايباد فرزند گل محمد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 112,80 متر مربع پالك شماره 557 
مكرر فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى 
ــهرت همگى غفارى ورثه مرحوم عبدالرزاق  ــهم االرثى مصطفى – فوزيه – خليل و ماريه ش از مالكيت س
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــمتى از پالك محرز گرديده اس غفارى و قس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــود در صورتى كه اشخاص نس روز آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. 9806339
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/23 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/7
غالمرضا آقازاده

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى ابالغ اجرائيه سندرهنى پرونده اجرائى كالسه 9800374- اجراى ثبت سبزوار
ــيله به آقاى محمددولت آبادى نام پدر روح اله تاريخ تولد 1337/1/1 شماره ملى 0790790645  بدينوس
شماره شناسنامه 1981به نشانى سبزوار چهارراه دانشگاه روبروى خانه سازمانى جهاد طبقه دوم ابالغ ميشود 
كه بانك كشاورزى باستناد سندرهنى شماره96985مورخ92/7/7جهت وصول مبلغ2,050,000,000ريال
(دوميلياردوپنجاه ميليون ريال) تا تاريخ 98/3/1بانضمام خسارت تاخيرمتعلقه وازتاريخ مذكور تاروزتسويه 
ــه 9800374دراين اداره  ــما اجرائيه صادرنموده وپرونده اجرائى به كالس كامل بدهى طبق مقررات عليه ش
تشكيل شده وطبق گزارش مورخ 98/5/8 محل اقامت شما بشرح متن سندشناخته نشده،لذابنا به تقاضاى 
بستانكارطبق ماده18آئين نامه اجرامفاداجرائيه فقط يك مرتبه دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
آگهى ميشود وچنانچه ظرف مدت10روز ازتاريخ اين آگهى كه روزابالغ محسوب ميگردد،نسبت به پرداخت 
بدهى خوداقدام ننماييدموردوثيقه مندرج درسندرهنى فوق باتقاضاى بستانكارپس ازارزيابى ازطريق مزايده 

فروخته واز حاصل فروش آن طلب بستانكار وحقوق دولتى استيفاخواهدشد.9806398
تاريخ انتشار:چهارشنبه 98/5/23

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد وامالك سبزوار

      صفحه 10

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت آهنگری 
پودر مشهد شرکت سهامی خاص به 
ش�ماره ثبت 13374 و شناسه ملی 

10380290276
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,05,30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : - اعض��اء هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل 
انتخ��اب گردیدن��د: - خان��م مریم برزی��ن کد ملی 
ش��ماره 3873332507 خان��م س��پیده رضائ��ی 
کد ملی ش��ماره 0071686487 آق��ای رضا رضائی 
پورکد ملی شماره 0790367742 به عنوان اعضاء 
اصل��ی هیئت مدی��ره برای مدت دو س��ال انتخاب 

گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )565032(

س
,9
80
63
94

آگهی تغییرات ش�رکت پرتو آزمون 
جوانه خراسان شرکت سهامی خاص 
ب�ه ش�ماره ثبت 57424 و شناس�ه 

ملی 14005648344
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,04,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : به 
موضوع ش��رکت موارد ذیل الحاق گردید : اندازه 
گی��ری آالینده های زیس��ت محیطی پ��س از اخذ 
مجوزه��ای الزم و ثبت موض��وع فعالیت مذکور به 
منزله اخ��ذ و صدور پروانه فعالیت نمیباش��د . و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)564968(

س
,9
80
63
84

آگهی تغییرات شرکت نسل متحد با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 141048 

و شناسه ملی 10101840735
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,04,22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی روحانی 
 -  0011596988 مل��ی  ش��ماره  ب��ا  راد 
ابوالقاس��م روحان��ی راد ب��ا ش��ماره ملی 
4988781194 ) خ��ارج از ش��رکا( ب��رای 
م��دت نامحدود به عن��وان اعضای هیئت 

مدیره انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )564073(

/ع
98
06
30
7

آگهی مناقصه 
استانداری خراسان رضوی در نظر دارد خدمات 
نقلیه ای درون و برون ش��هری ستاد خود را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های 
دارای صالحیت طبق شرح خدمات مناقصه واگذار 
نماید. لذا شرکتهای واجد شرایط می توانند از 
تاریخ 1398/05/20 لغای��ت 1398/05/23 از 
طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرسwww.setadiran.ir  نس��بت ب��ه دانلود 
اس��ناد مناقص��ه ش��ماره 2098000215000009  
اقدام وتا تاریخ 1398/06/03  نسبت به ارسال 
اسناد صرفاً از طریق سامانه ستاد برابر با شرایط 

مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

/ع
98
06
42
3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده نوبت اول شرکت 

تعاونی مسکن مهر 116 مشهد.
به اطالع می رساند مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده تعاونی مس��کن مهر 
116 مشهد نوبت اول در تاریخ 98/6/8 
س��اعت 11:40 در ت��االر ع��دل واقع در 
میدان امام خمینی برگزار خواهد شد. 

دستور جلسه اخراج اعضای بدهکار.
وکال��ت نامه ها تا یک هفته پس از این 
آگهی در دفتر ش��رکت بررسی خواهد 

هیئت مدیرهشد.

/ع
98
06
40
7

برگ س��بز خ��ودروی وانت پیکان م��دل 1393 رنگ 
سفید ش��یری روغنی به ش��ماره انتظامی 274ط48 
ای��ران 36 ش��ماره موتور 118P0121084 و ش��ماره 
شاس��ی NAAA36AA4EG709002 ب��ه مالکیت علی 
آبرودوس��ت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  /ع
98
06
34
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوش��مند راننده به شماره 1177898 و کارت 
هوش��مند ناوگان باری ب��ه  ش��ماره  1939206 مدل 
86رنگ زرد  به نام فرامرز عبدی به شماره انتظامی 
27ع 437 ای��ران 18 به ش��ماره موتور 71729707و 
ش��ماره شاس��ی 161837A 07مفق��ود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. /ع
98
06
41
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مجوز پروانه بهداش��تی س��اخت کارگاه��ی به تاریخ 
صدور 97/10/11 به ش��ماره شناس��ه نظارت س��اخت  
کارگاه��ی 6-50/1602 ب��ا نام تجاری ویش��کا مربوط 
به ف��رآورده زیت��ون ش��وربنام کارگاه خان��م مریم 
منص��وری مفق��ود گردی��ده واز درجه اعتبار س��اقط 

می باشد   /ع
98
06
37
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپان��ی و ب��رگ سبزس��واری پ��ژو206 مدل 
1383رن��گ نقره ای متالیک ش��ماره پالک ایران32 
572 و13 ش : موتو رFSS 14732864 ش شاس��ی 
: 83628205 مالکی��ت علیرضاکرات��ی ف حس��ن : 
کدملی 0859776476 س��اکن شهرس��تان بشرویه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است /ع
98
06
37
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
06
40
6

س��ه برگ س��ند موتور س��یکلت پ��رواز  مدل 
1394 رنگ قرمز  ش��ماره موت��ور 376417 و 
ش��ماره تن��ه  9413546 به ش��ماره انتظامی 
62317  ای��ران 781 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 111 پرای��د  خ��ودرو  س��بز  وب��رگ  کارت 
 63 ب   738  –  79 انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه 
موتور5236436 وشماره شاسی   وش��ماره 
MAS431100E5802129 مفقود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)قزوین( 

/ع
98
06
40
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
مرحله چهارم) نوبت هفتم(

شهرداری هش��تگرد در نظر دارد به استناد مجوز ش��ماره 20/3417/ش مورخ 1397/12/7 شورای 
اس��المی شهر هش��تگرد و صورتجلس��ه هیئت عالی سرمایه گذاری ش��هرداری و درراس��تای تحقق اهداف توسعه شهر 
وایج��اد منابع درآمدی پایدار جهت پروژه مش��ارکتی اح��داث مجتمع تجاری و اداری واق��ع در ضلع غربی بلوار مدرس               
)با روش مشارکت مدنی( با زمان ساخت 2 ساله و با تامین مالی، سرمایه و مشارکت بخش خصوصی طبق اصل 44 قانون 
اساس��ی اقدام نماید.لذا عالقمندان به ش��رکت در فراخوان می توانند جهت دریافت اس��ناد ومدارک یک هفته پس از 
چاپ آگهی نوبت هفتم به واحد امور س��رمایه گذاری و مش��ارکت های مردمی شهرداری هشتگرد مراجعه و یا با شماره 
تلفن های 4- 44222022-026 تماس حاصل فرمایند.سپرده شرکت در فراخوان مبلغ 8/000/000/000 ریال می باشد 
که می بایس��ت به صورت ضمانت نامه بانکی ویا فیش واریزی در وجه ش��هرداری به حس��اب ش��ماره 1067613761 نزد 
بانک رسالت شعبه هشتگرد کد شعبه 636 به نام شهرداری هشتگرد واریز گردد.به پیشنهادات مخدوش، مبهم، فاقد 
سپرده یا واصله پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.سپرده نفرات اول، دوم وسوم تا زمان انعقاد قرارداد 
مشارکت نزد شهرداری باقی می ماندو چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد.س��ایر اطالعات وجزییات مربوط به پروژه در اس��ناد فراخوان مندرج است و هیئت عالی سرمایه گذاری 
در ردیا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. ضمنا پرداخت هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده فراخوان 
می باش��د وپیش��نهادات می بایس��ت در پاکت های جداگانه الف وب به صورت الک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز 

شنبه مورخ 1398/6/9 به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود.
امیر بهمنی- شهردار هشتگرد

/ع
98
06
42
1

/ع
98
06
42
0

س��ند خودرو اتوب��وس بیابانی اس��کانیا تیپ 
4212  مدل 1386 رنگ س��فید  ش��ماره موتور 
7455 و شماره تنه  10803 به شماره انتظامی 
739 ع 62  ای��ران 44 مفق��ود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
06
42
2

شماره مجوز 139803041

)نوبت اول(



از  يكى  پيــش  چندى  كريمى:  صبا 
نمايندگان كميسيون فرهنگى مجلس 
شوراى اســالمى در بازديد از يك نمايشگاه آثار 
خوشنويسى، پيشــنهادى مبنى بر معرفى خط 
نستعليق به عنوان خط رسمى ايران در مكاتبات و 
نوشته هاى رسمى را عنوان كرد و از مطرح  كردن 
اين پيشنهاد در مجلس شوراى اسالمى با حضور 
نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد خبر داد و ابراز 
اميدوارى كرد كه اين پيشنهاد به تصويب نهايى 

برسد.
جالب اينجاست كه اين خبر با شگفتى و تعجب 
بســيارى از اهالى گرافيك و خط روبه رو شــد و 
بسيارى معتقدند نفس چنين تصميمى اشتباه و 
خط نستعليق عمالً فاقد ضرورت هاى كاربردى در 

زندگى امروز است.
ســعيد باباوند، طــراح گرافيــك در واكنش به 
پيشنهاد برخى از نمايندگان مجلس مبنى بر ثبت 
خط نســتعليق به عنوان خط رسمى ايران ابراز 
تأسف كرد و گفت: آن دسته از نمايندگان مجلس 
كه چنين پيشنهادى داده اند، اصالً نمى دانند كه 
خط چيست! اين مســئله در تخصص افراد اهل 
فن در اين حوزه اســت كه خط را مى شناســند 
و مى داننــد طراحى و ديزاين خط چيســت. بد 
نيســت در اين رابطه نگاهى بــه تجربه تاريخى 
پشت ســرمان هم بيندازيم. عده اى كه براى من 
مشخص نيست چه اندازه ســواد هنرى دارند و 
البته با اين طرحشــان مى شود حدس زد اساساً 
در اين زمينه بى دانش انــد، به چه حقى بايد در 
اين مورد اظهارنظر كنند؟ كدام يك از اين آقايان 
و خانم هايى كه به دنبال تصويب اين طرح هستند 
كالس خوشنويسى رفته اند؟ ما يك تجربه تاريخى 
پشت سرمان داريم و سال هاى سال به خط نسخ 

نگارش كرده ايم.

 رفتار عوامانه
وى در ادامه افــزود: زمانى كه رفتارهاى عوامانه 
رواج پيــدا مى كند، نماينــدگان مجلس هم به 
خودشان اجازه مى دهند در مسائلى كه سوادش 
را ندارنــد، اظهارنظر كنند. اين افــراد ابتدا بايد 
سركالس هاى ما در دانشگاه ها بيايند و بنشينند 
تــا به آن ها ياد دهيم كه طــى چه فرايندى چه 
اتفاقى افتاد كه انســان از خوشنويسى به سمت 
تايپ رفت. بشــر تا پيش از دوران جديد خط كه 
در اروپا مى شود حدود 500 سال پس از اختراع 
ماشــين چاپ گوتنبرگ- و در ايران حدود 150 
سال، با خطوط خوشنويسى مى نوشت و اين يك 
سؤال مهم اســت كه چه اتفاقى افتاد كه بشر از 
خوشنويسى به ســمت تايپ رفت؛ اتفاقاً به اين 

سؤال پاسخ هم داده شده است.

باباوند ادامه داد: در دوره صفويه نخستين ماشين 
تايــپ حروف ســربى به ايران وارد مى شــود اما 
ايرانى ها آن را نمى پسندند و به محاق مى رود؛ البته 
آن زمان تايپ فارسى هم وجود نداشته است. در 
دوره قاجاريه روزنامه هايى وجود داشت كه با خط 
نستعليق و چاپ سنگى توليد مى شدند، اما زمانى 
اين نياز احساس شد كه بايد تيراژ روزنامه ها بيشتر 
شــود و ميزان انتشار افزايش يابد، در اين شرايط 
از دوره روزنامه محفلــى قاجارى بيرون آمديم و 
خواستيم روزنامه هايى داشته باشيم كه با سرعت 
بااليى تكثير شوند و مردم بخوانند و به سمت خط 

تايپى رفتيم.
اين گرافيســت در بخش ديگرى از سخنان خود 
به ضرورت وجود تايپ اشــاره كرد و گفت: تايپ 
براى اين است كه ســرعت خواندن و نوشتن را 
باال ببــرد. آقايانى كه مى خواهند نســتعليق را 
جايگزين آن كنند، ظاهراً متوجه نيستند كه در 
مكاتبات، سرعت بسيار مهم تر از زيبايى است. مگر 
قرار اســت اين مكاتبات را در موزه بگذاريم كه با 
خط نستعليق نگاشته شوند؟ خير. قرار است صرفاً 
مكاتبه هاى كاربردى انجام دهيم. نكته بعدى اين 
است كه آيا خط نستعليِق ماشينى، با زيباشناسى 
خط نستعليق مطابقت دارد؟ پاسخ منفى است. 
افرادى مانند من كه از خوشنويســى ديجيتال 
استفاده مى كنيم و سابقه  آشنايى و كار با خطوط 

سنتى را هم داريم، گاهى براى نوشتن يك سطر 
نستعليق يك ربع ســاعت زمان مى گذاريم كه 
فواصل و كشيدگى هاى آن تنظيم شود تا به يك 
سطر زيبا برسيم. حال تصور كنيد اين خط را با 
فونت هايى همچون ايران نستعليق و ... بنويسيم، 
در اين حالت نه تنها زيبا نيســت كه بسيار هم 
زشت و غيراصولى مى شود و البته كسى متوجه 

آن خواهد شد كه خط نستعليق را مى فهمد.

  خط نستعليق مناسب تندنويسى نيست
باباوند تأكيد كرد: بنابراين طبق آنچه گفته شد 
اســتفاده از تايپ براى ســرعت باال در توليد و 
خواندن اســت و به همين دليل در روزگار مدرن 
استفاده مى شود. نكته دوم براى اينكه از قلم هاى 
گرافيكال كه ظاهرى شبيه نستعليق دارند اما باطناً 
نستعليق نيستند استفاده شود، بايد زمان زيادى 
بــراى تركيب كردن آن صرف كــرد. تركيب در 

نستعليق يك مفهوم مهم است. كسى كه كالس 
خوشنويســى مى رود ياد مى گيرد كه كشيدگى 
كجاى ســطر بيايد و فواصل حروف چطور باشد 
و اين تركيب يك دانش اســت، بنابراين تركيب 
كردن زمان مى برد و به سادگى انجام نمى شود و 
اگر اصولى به آن نپردازيم با يك نتيجه نامناسب و 

عارى از زيبايى روبه رو خواهيم شد.
وى تصريح كرد: نكته ســوم اين است كه اساساً 
مــا ايرانى ها ســال هاى متمادى به خط نســخ 
نوشته ايم، شايد در تاريخ ايران كمتر از 10نسخه 
قرآن پيدا بشود كه به خط نستعليق نوشته شده 
باشــد كه يكى از اين تعداد اندك را هم مرحوم 
استاد سيدحســين ميرخانى نوشته بود و البته 

استقبال عمومى هم نشد. 
وى در ادامه به ورود تايپ به ايران اشــاره كرد و 
افزود: در اوايل قرن معاصر زمانى كه مى خواستند 
تايپ هــا را درســت كنند يكى از شــركت هاى 
انگليســى توليدكننده قلم براى طراحى فونت و 
قلم تايپ به ايران آمد. براى اينكه خط مناسبى 
را پيدا كنند و به عنوان پايه  طراحى فونت از آن 
بهره بگيرند، مكاتبات اداره پست را بررسى كردند 
و متوجه شــدند بيش از 90 درصد مردم پشت 
نامه هايشان را به خط نسخ مى نويسند، زيرا خط 
نســخ خصلت هايى دارد كه نگارش آن با سرعت 

باال هم، زشت و زننده نمى شود.

باباوند اســتفاده از خط نستعليق در مدارس را با 
هدف آموزش خوشنويسى نادرست قلمداد كرد 
و گفت: اتفاقاً يكى از داليل بدخطى نســل ما به 
اين دليل بوده كه مى خواســتند در مدارس خط 
نســتعليق آموزش دهند در حالى كه اســاس و 
پايه خط نستعليق مناســب تندنويسى نيست. 
خط نستعليق مناســب نگارش شعر فارسى به 
ويژه شــعر عرفانى فارسى است و جنس قوس ها 
و كشيدگى هايش براى خواندن مناسب نيست و 
غلط خوانى دارد و در مجموع بيشــتر يك خط 

هنرى است تا كاربردى. 
وى بهترين راه براى رسيدن به يك خط مناسب 
را به ايجــاد تايپ و فونت هاى درســت منوط 
دانســت و اظهار كرد: مجلس بايــد بودجه اى 
را تصويب كنــد و اين كار را بــه طراحان قلم 
بسپارد. ســال هاى متمادى قرار است اين اتفاق 
بيفتد و شــوراى انفورماتيك هم بارها براى اين 
مســئله اقدام كرده اما نتوانسته كارى از پيش 
ببرد. فراموش نكنيم ما براى يك خط كاربردى 
احتياج به تايپ داريم نه خوشنويســى. كاربرد 
خوشنويسى براى جهان قديم و خلق آثار هنرى 
اســت. خط كاربردى تايپ اســت اما متأسفانه 
تايپ هاى فارســى  بســيار ضعيف هستند و به 
دليــل اينكه طراحى يك تايپ بســيار گران و 
هزينه بر اســت، كمتر بــراى آن بودجه صرف 
مى شــود. در حالى كه فونت ها بايد درســت و 
اصولى طراحى شوند و بايد از آن ها رفع اشكال 
كرد. تاكنــون هم چندين بار خواســته اند اين 
كار را انجام دهند اما هربار نيمه كاره رها شــده 
اســت. به نظرم حتى مى توان در دانشگاه رشته 
طراحى قلم تعريــف كرد و به صورت تخصصى 
فونت هاى اســتاندارد و كاربردى را ايجاد كنيم. 
باباوند به فونت هاى موجود اشــاره كرد و افزود: 
قلم هاى كالى گرافيكال بسيار زشت، زننده و پر از 
اشكال هستند اما فونت هاى خوبى مانند زربولد 
كه مرحوم نعمــت زاده حقيقى طراحى كرده يا 
قلــم نازنين و لوتوس و امثــال آن را هم داريم 
كه البته خوب و كاربردى هســتند. البته همين 
قلم هاى خوب هم يكسرى ايرادات تأليفى دارد 
و كســى كه آن ها را ديجيتااليزه كرده اين كار 
را به درســتى انجام نداده اســت. وى در پايان 
خاطرنشــان كرد: حال سؤال اينجاست كه اصًال 
ضرورت اين كار چيســت و اگر از فردا ما تمام 
مكاتبات و نامه نگارى ها را به خط نستعليق انجام 
دهيم چه اتفاقى مى افتد؟ به نظرم بهتر اســت 
نمايندگان مجلس به جاى اينكه ســعى كنند 
راجع به خوشنويسى اقدامى انجام دهند، به امور 
سياست و اقتصاد برسند و وارد حيطه اى كه به 

آن ها مربوط نيست، نشوند.
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فرهنگ و هنر

خبر

در ششمين فيلم مشترك
همكارى مجدد نصيريان و مهرجويى قطعى شد

ايســنا: نقش آفرينــى علــى 
نصيريــان در فيلم ســينمايى 
«المينور» به كارگردانى داريوش 
مهرجويى قطعى شد. به نقل از 
با بســته  روابط عمومى پروژه، 
شــدن قرارداد علــى نصيريان، 

حضور اين بازيگر پيشكسوت سينما در فيلم تازه داريوش مهرجويى با 
عنوان «المينور» قطعى شد. به اين ترتيب «المينور» ششمين همكارى 
نصيريان و مهرجويى پس از فيلم هاى «گاو»، «پستچى»، «آقاى هالو»، 

«دايره مينا» و «مدرسه اى كه مى رفتيم» خواهد بود.
«المينــور» به كارگردانى داريوش مهرجويى بــا طراحى گريم عبداهللا 
اسكندرى، مديريت فيلمبردارى بهرام بدخشانى، با نويسندگى مشترك 
وحيده محمدى فر و داريوش مهرجويى و به تهيه كنندگى رضا درميشيان 

جلو دوربين خواهد رفت.

شهيد محمد ابراهيم همت 
موضوع يك نمايش نامه خوانى

تسنيم: «ليلى مجنون، مجنون 
ليلى» با موضوع شــهيد محمد 
ابراهيم همت در ســرو خوانش 
باشــگاه  گزارش  به  مى شــود. 
خبرنگاران پويــا، روابط عمومى 
انجمن تئاترانقالب و دفاع مقدس 

خبر داده است نمايش نامه «ليلى مجنون، مجنون ليلى» اثر دكترنصراهللا 
قادرى به كارگردانى محمد هاشــم زاده در تماشاخانه سرو انجمن تئاتر 
انقــالب و دفاع مقدس تا 25 مرداد ماه نمايش نامه خوانى خواهد شــد. 
ســوده اميرخانى، زكريا ايازى و ميثم باقرى كاهكش خوانشــگران اين 
نمايش نامه خوانى هســتند و مرتضى ميرباقرى نيز موسيقى اين اثر را 

برعهده دارد.
اين برنامه از ســاعت 19 در تماشاخانه سرو انجمن تئاترانقالب و دفاع 
مقدس واقع در خيابان آيت اهللا طالقانى جنب ايســتگاه مترو طالقانى و 
نرسيده به تقاطع خيابان مفتح پذيراى عموم عالقه مندان خواهد بود و 

ورود براى عموم رايگان و آزاد است.

على ژكان:
ساخت فيلم كودك ديوانگى است!

مهر: علــى ژكان، تهيه كننده و 
كارگردان با سابقه سينما ضمن 
اشــاره به مشــكالت حاكم بر 
ســينماى ايران به  دليل اولويت 
يافتن مسائل اقتصادى، در اين 
شرايط ساخت يك فيلم كودك 

را ديوانگى مى داند!
على ژكان، كارگردان و تهيه كننده سينما درباره جديدترين فعاليت هاى 
خود گفت: چندى است كه براى فيلم سينمايى «جعبه كوچك فلزى» به 
كارگردانى محمد بصيرى درخواست پروانه ساخت داده ايم اما هنوز موفق 

به دريافت اين مجوز نشده ايم.
ژكان ادامــه داد: «جعبــه كوچك فلزى» فيلمى در حــوزه كودكان و 
نوجوانان و روايتگر داستان زندگى پسر نوجوانى است كه دچار مشكلى 
مى شود و مى خواهد اين مشكالت را حل كند و در اين مسير داستان هاى 

فيلم شكل مى گيرد.
وى با اشــاره به مشكالت سينماى كودك گفت: اين روزها كسى حاضر 
نيست روى اين سينما سرمايه گذارى كند. سرمايه گذاران بخش خصوصى 
مطلقاً وارد اين حوزه نمى شــوند و  سيستم دولتى هم به جز برگزارى 
جشــنواره ها و صحبت هاى تشويقى كارى نمى كند. اين در حالى است 
كه پيش از اين يكسرى از سينماها براى اكران آثار كودك در نظر گرفته 
مى شد اما حاال اين امكان هم ديگر وجود ندارد و در مقابل سينماداران 
هم فكر مى كنند رئيس تمام سينما شده اند؛ چرا كه به راحتى از اكران 
يك فيلم سر باز مى زنند. ژكان عنوان كرد: در حال حاضر شرايطى پيش 
آمده كه سينما تبديل به كاسبى شده و عده اى مى خواهند خيلى سريع 
در آن به پول برسند و تنها به اين موضوع فكر مى كنند. از همين رو به 
نظرم در چنين شرايطى ســاخت يك فيلم كودك ديوانگى است؛ چرا 
كه براى اين سينما اعتبارى قائل نيستند و ما هم ديوانگى مى كنيم كه 

مى خواهيم يك فيلم كودك بسازيم.

ادامه ركوردزنى هاى ديزنى
«شيرشاه» پرفروش ترين انيميشن تاريخ شد

مهر: بازســازى «شيرشــاه» بر 
ســال 1994  انيميشن  مبناى 
ديزنــى پرفروش تريــن فيلــم 

انيميشن تاريخ شد.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل 
از آسوشــيتدپرس، آخرين آمار 

باكس آفيس نشان مى دهد «شيرشاه» موفق شده است تا از آمار فروش 
«يخ زده» هم عبور كند و با وجود كاهش فروش بليت در تابستان امسال، 

به پرفروش ترين فيلم انيميشن تاريخ بدل شود.
«شير شاه» به كارگردانى جان فاورو با صداپيشگى بيانسه و دونالد گالور 
در آخرين آمار اعالم شده فروش، به فروش جهانى 1.33 ميليارد دالرى 

رسيد و توانست از ركورد 1.27 ميليارد دالرى «يخ زده» عبور كند.
با اين آمار اكنون «شيرشــاه» دوازدهمين فيلم پرفروش تاريخ است و 
انتظار مى رود بتواند در ادامه فروشش در فهرست 10 فيلم پرفروش جاى 
بگيرد كه به اين منظور بايد از فروش «هرى پاتر و قديســان مرگبار 2» 
و «پلنگ سياه» كه به ترتيب 1.341 و 1.346 ميليارد دالر فروش كرده 
بودند، عبور كند. با وجود اينكه از بازســازى «شير شاه» به عنوان يك 
فيلم اليو اكشن ياد مى شود، اما اين فيلم همچنان در رده انيميشن جاى 

مى گيرد زيرا تمامى تصاوير آن به صورت كامپيوترى تهيه شده است.
ديزنى امسال تا اين جا با «انتقام جويان: پايان بازى» موفق شد تا «آواتار» 
را پشت سر بگذارد و پرفروش ترين فيلم تاريخ شود. ديزنى اكنون در حالى 
يك ركورد ديگر به جاى مى گذارد كه سه چهارم از سال 2019 را پشت 

سر گذاشته شده است.
با وجود همه اقبالى كه از «شــير شــاه» به عمل آمده است، اين فيلم 
نقدهاى متوسطى دريافت كرده و منتقدان معتقدند اين بازسازى بسيار 
به فيلم اصلى شباهت دارد و تنها از سبك واقع گرايانه ترى براى بازسازى 

آن استفاده شده است.

برش

ما در مكاتبات روزمره به سرعت 
با  است  قرار  مگر  داريم،  نياز 
خوشنويسى كردن مكاتبات ادارى 

را به موزه بفرستيم؟

ضرورت تغيير سياست هاى مديران رسانه ملى در برنامه سازى

سريال هاى تلويزيون شباهتى به زندگى امروزى ندارند
فرهنگ و هنر/ زهره كهندل: ســريال هاى تلويزيونى 
در دهه اخيــر به ســمت درام هاى عاشــقانه تاريخى و 
خانوادگــى رفته كه بيشــتر موقعيت هــاى آن تراژيك 
اســت، برخالف دهه 80 كه غالب ســريال هاى تلويزيون 
در ژانر طنز و بــا درون مايه خانوادگى بود. با وجود تكثر 
شــبكه هاى تلويزيونى ماهواره اى و پركار شــدن شــبكه 
نمايش خانگى، دســت مخاطب براى انتخاب سريال هاى 
داخلى و خارجى باز شــده و سطح كيفى باالى برخى از 
ســريال هاى خارجى هم مخاطب ايرانى را ســخت پسند 
كرده اســت به طورى كه در زمان تماشــاى سريال هاى 
تلويزيونى، ذهنش به ســمت مقايسه با سريال هاى خوب 
خارجى مى رود. در چنين شرايطى كه مخاطب در معرض 
ســريال هاى مختلف قرار دارد، يكــى از برگ برنده هاى 
تلويزيون براى جذب مخاطب، ســريال است اما مديران 
ســازمان صدا وسيما تغييرى در راستاى اصالح ديدگاه ها 
و ساختارهايشــان در حوزه سريال سازى داشته اند و اصًال 
مســيرى كه مى روند، راه درستى اســت؟ احمد كاورى، 
كارگردان تلويزيون معتقد اســت، مديران سازمان در اين 
سال ها مسير خوب و درستى را در حوزه سريال سازى طى 

كرده انــد. وى مى گويد: به عنوان 
برنامه هاى  توليدكنندگان  از  يكى 
كه مســير  بگويم  بايد  تلويزيونى 
خوبى در حوزه ســريال ســازى 
طى شــده و توليدات اين عرصه 
هم تماشــاچيان خودش را داشته 

است. وى اضافه مى كند: با نگاهى به برنامه هاى يك سال 
گذشــته تلويزيون مى بينيد كه چندين سريال پربيننده 
داشته است. البته اين موضوع در رقابت با رسانه هاى ديگر 
نياز به موشكافى دارد. اينكه تلويزيون در برابر رسانه هايى 
همچون شــبكه نمايش خانگى يا شــبكه هاى ماهواره اى 
چقدر اقبال داشــته بحث ديگرى است اما صدا و سيما با 
توجه به بضاعت و توانايى اش بد عمل نكرده اســت، مثًال 
ســريال هاى شبكه نمايش خانگى از ستاره هاى سينمايى 

استفاده مى كنند و محدوديت هاى كمترى هم دارند.

  سريال هاى تلويزيون در شهرستان ها بيننده دارد
به گفته كاورى، سريال هاى تلويزيون هم نسبتاً پربيننده بوده 
است، از سريال پدر بگيريد تا ســريال بانوى عمارت. اين ها 
آثــارى بوده كه مردم ديده اند، ضمن اينكه معموالً در تهران 
بيننده ها كمتر هســتند ولى در شــهرهاى ديگر، تلويزيون 

تماشاچى بيشترى دارد.
اين كارگردان تلويزيونى با بيان اينكه مســير رسانه ملى 
با توجــه به محدوديت ها، پول و بضاعتــى كه در اختيار 
دارد، درســت بوده است، خاطرنشــان مى كند: تلويزيون 
محدوديت هايى دارد كه ســينما يا شبكه نمايش خانگى 
ندارنــد امــا با ايــن وجــود ســريال هاى تلويزيونى هم 

تماشاچيان خودش را داشته است.

وى دربــاره اينكه چــرا عمده ســريال هاى تلويزيون در 
ســال هاى اخير، درام عاشــقانه بوده و كمتر سريال هايى 
با ژانــر كمدى يا معمايى و جنايى توليد شــده اســت، 
مى گويد: به خاطر دشــوارى هايى كه ساخت سريال هايى 
با ژانر پليسى دارد، بسيارى از فيلم سازان وارد اين عرصه 
نمى شوند چنان كه فقر ژانر پليسى را در سينما هم شاهد 

هستيم.
به بــاور كاورى، مســيرى كه مديــران ســازمان در حوزه 
سريال سازى در اين سال ها طى كرده اند با همه كمبود هايى 
كه در حوزه مالى و نيروى انسانى و حتى مميزى داشته است، 
تأثير خودش را داشــته و توانسته مخاطب را پاى تلويزيون 
بنشــاند. وى معتقد است: بيشتر نقدها به تلويزيون به ديگر 
حوزه هاى برنامه ســازى همچون بخش اخبــار و برنامه هاى 

سياسى وارد است، نه سريال سازى.

  نمايش تصويرى وارونه از جامعه ايران
و  اســتادى، منتقد ســينما  رضا 
تلويزيــون با انتقــاد از بى توجهى 
مديــران ســازمان صدا و ســيما 
نســبت به مســائل روز جامعه در 
سريال ســازى مى گويد: كدام يك 
از سريال هاى تلويزيونى يك سال 

اخير، خانواده اى را با مشــكل افزايش قيمت مسكن نشان 
داده اســت؟ تأثير اين موضوع را بــر زندگى يك خانواده 
ايرانــى، در كدام ســريال ديده ايد؟ مثــًال زوجى براى وام 
مســكن اقدام كرده اند اما زمانى كه نوبت وامشان مى رسد، 
قيمت خانه ها دوبرابر شــده اســت، قصه از اين بهتر؟ در 
كدام ســريال ايرانى بازنمايى واقعى مشكالت را مى بينيم؟ 
صرفاً يك تصوير جعلى از جامعه اى نشان داده مى شود كه 
هيچ شــباهتى به جامعه ما ندارد. به گفته وى در دهه 80 
سريال هايى پخش مى شــد كه عين زندگى مردم بود ولى 
امروز جاى اين سريال ها در تلويزيون خالى است. سريال ها 
شــكل تقلبى پيدا كرده و در بيشــتر آن ها تالش مى شود 
كه تصوير وارونه اى از جامعه ايران نشــان داده شــود. اين 
منتقد با تأكيد بر اصالح و تغيير مســير مديران ســازمان 
صدا و سيما در سريال سازى خاطرنشان مى كند: محتواى 
ســريال هايى كه در سال هاى اخير توليد و پخش مى شود، 
كم مايه است. دغدغه هيچ گروه و صنفى در مجموعه هاى 
تلويزيونى ديده نمى شــود. گاهى مناسباتى در سريال هاى 
ايرانى ديده مى شــود كه فقط در يك فيلم  هاليوودى آن 
را مى بينيد. استادى يادآور مى شود: سريال هاى تلويزيون در 
دهه اخير هيچ شــباهتى به زندگى امروز ما ندارند، برخالف 
ســريال هاى دهه 80 كه اكنون از شبكه آى فيلم بازپخش 
مى شود و بازتاب زمانه اى هستند كه در آن زندگى مى كرديم. 
در آثــار جديد هيچ تصويرى از يك جامعه واقعى نمى بينيم 
مثالً در كدام يك از ســريال هاى اخير، صف گوشت ديده ايد 
و يا به مشــكالت خانواده اى پرداخته شــده كــه با حقوق 

بازنشستگى گذران زندگى مى كنند؟

ايسنا: جى. دى. سلينجر از اينترنت بيزار بود و از فيس بوك وحشت 
داشت؛ حاال بنياد اين نويسنده معروف آمريكايى پس از سال ها اجازه 
داده تا بخشى از آثار او براى نخستين  بار به صورت كتاب  الكترونيكى 

منتشر شود.
به نقل از گاردين، بنياد «جى. دى. سلينجر» كه از سوى خانواده  اين 
نويسنده آمريكايى اداره مى شود، پس از سال ها مخالفت با ارائه نسخه 
ديجيتال آثار او ســرانجام اعالم كرد مجموعه اى كوچك از مهم ترين 

نوشته هاى او را به صورت كتاب الكترونيكى منتشر خواهد كرد.
«مت سلينجر» پســر «جى. دى. سلينجر» گفت پدرش همواره ارزش 
زيادى براى دسترســى به آثار قائل بود اما از سوى ديگر تجربه خواندن 
نسخه فيزيكى آثارش را ترجيح مى داد. «سلينجر» كه در سال 2010 در 
سن 91 سالگى درگذشت از اينترنت نيز بيزار بود و به گفته پسرش، زمانى 
كه يك بار فيس بوك را براى او توضيح داده، «ســلينجر» از اينكه مردم 

اطالعات شخصى خود را به اشتراك مى گذارند، وحشت زده شده است. 
وى همچنين گفت: دريافت نامه اى در سال 2014 از زنى با معلوليت 
دائمى دست راست كه در خواندن نسخه فيزيكى كتاب با مشكل روبه رو  
بود موجب شد در چگونگى عمل به خواسته هاى پدرم به بهترين شكل 

ممكن تجديدنظر كنم. از همان لحظه كه اين نامه را خواندم تصميم 
گرفتم راهى پيدا كنم تا اين زن بتواند كتاب هاى پدرم را بخواند. پدرم 
همواره نهايت تالش خود را مى كرد تا آثارش در دسترس تعداد بيشترى 
از افراد به ويژه دانش آموزان باشــد و حتى همواره از چاپ كتاب هايش 
با جلد سخت كه سودآورى بيشــترى داشت، خوددارى مى كرد و به 
همان نســخه هاى معمولى كفايت مى كرد، گرچه نويسندگانى چون 

«همينگوى»، «فيتزجرالد» و «فاكنر» چنين عقيده اى نداشتند. 
«مت سلينجر» ادامه داد: قرار دادن آثار پدرم در دسترس نسل جديد 
كه بســيارى از آن ها ترجيح مى دهند آن ها با استفاده از دستگاه هاى 
الكترونيكى خود مطالعه كنند و همچنين افراد با مشكالت سالمتى و 
معلوليت ها، پيشرفتى هيجان انگيز است و كامالً براساس خواسته هاى 
پدرم است، هر چند او تجربه لمس يك كتاب فيزيكى را بسيار بيشتر 

ترجيح مى داد. 
با اين وجود هنوز خبرى درباره كتاب هاى صوتى و رسمى آثار «جى. 
دى. سلينجر» اعالم نشده و خود «سلينجر» كامالً مخالف هرگونه ارائه 
آثارش در مديوم ديگرى غير از صفحات كتاب بود و اغلب پيشنهادهاى 

اقتباس نمايشى و سينمايى از آثارش را نيز نمى پذيرفت. 

«جروم ديويد سلينجر» متولد اول ژانويه 1919 در منهتن نيويورك، 
با انتشــار رمان «ناتور دشت» در سال 1951 به شهرت جهانى رسيد. 
«ناتور دشت» كه تقريباً به تمام زبان هاى زنده دنيا ترجمه شده، ساالنه 
حدود 250 هزار نسخه فروش دارد و تاكنون حدود 62 ميليون نسخه 

از آن در سراسر جهان به فروش رسيده است. 
هرچند موفقيت «ناتور دشت» موجب شهرت فراوان «سلينجر» شد، اما 
او با گوشه نشينى، از مردم دورى مى كرد و به  ندرت داستان يا كتابى از 
او منتشر مى شد. انزواى سلينجر به اندازه اى بود كه طى سه دهه گذشته 

هيچ مصاحبه اى از او در رسانه هاى جهان منتشر نشد.
سلينجر كه مجموعه داستان كوتاه «9 داستان» را در سال 1953 بعد 
از «ناتور دشت» نوشت، در سال 1961 «فرانى و زويى» را منتشر كرد و 
دو سال بعد «تيرهاى سقف را باال بگذاريد نجاران» را كه متشكل از دو 
رمان كوتاه بود، به چاپ رساند. آخرين اثر به چاپ رسيده از اين نويسنده 
سرشــناس به ژوئن ســال 1965 برمى گردد كه «شانزدهم هپ ورث 

1924» را در مجله «نيويوركر» منتشر كرد.
بنياد «ســلينجر» در ماه فوريه نيز اعالم كرد قرار است مجموعه اى از 
آثار چاپ  نشده اين نويسنده درگذشته را براى نخستين  بار منتشر كند.

از اينترنت بيزار بود اما حاال

«سلينجر» 
مجازى مى شود!

ادبيات

تلويزيون

سعيد باباوند، گرافيست با انتقاد از پيشنهاد معرفى خط نستعليق به عنوان خط رسمى:

نمايندگان مجلس لطفًا به اقتصاد و سياست بپردازند

برش
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