
صندوق 3هزار ميليارد تومانى!
انتشــار اظهارنظــر اخير بهرام پارســايى، 
ســخنگوى كميســيون اصل 90 درباره 
هزينــه چند ميليــون دالرى طراحى پژو 
206 صندوق دار، واكنش جمعى از كاربران 
فضاى مجازى را به دنبال داشته است. يكى 
از كاربران در اين باره نوشــته است: «250 
ميليون دالر بــا ارز امروز معــادل 3 هزار 
ميليارد تومان هزينه شــده تا براى 206 صندوق عقب طراحى بشه. با اين پول 
مى شد خط توليد كامل يك خودرو جديد رو راه اندازى كرد». كاربر ديگرى هم 
نوشته است: «اساساً بسيارى از پروژه هاى اين شكلى طراحى مى شن تا عده اى از 
قبل آن ها نان بخورند. تهش هم البته يك محصولى را با منت به ملت ارائه مى دن».

خليج فارس، خليج ماست
رضا يزدانى، خواننده كشورمان با انتشار 
بخشــى از ويدئــوى  اجراى كنســرت 
خليج فارسش در اينستاگرام نوشت: «اين 
روز ها بيشــتر از هميشه بايد اين ترانه را 
به گــوش مدعيانى كــه مى خواهند در 
خليج فارس و تنگه هرمز جوالن بدهند، 
رساند كه خليج فارس خليج ماست. از آغاز 
زمين اينجاست، هميشه فارس مى مونه تا خون توى رگاى ماست... ترانه اى 
كه پايان بخش تمامى كنسرت هاى ماست...  يكى از آخر شنزار، به فكر سرقت 
درياست... يكى انگار، تو خواب ديده كه تاريخ ما يه رؤياست... يكى فكر كرده، 
دست بردن تو تاريخ ما آسونه... ولى اسم خليج فارس، هميشه فارس مى مونه».

چيدن گل مقاومت
كميل خجسته، فعال فرهنگى و رسانه اى 
با اشــاره به ماجراى رفع توقيف نفتكش 
نوشت:  اينســتاگرامش  در  كشــورمان 
«عمليات رمضان از تلخ ترين عمليات هاى 
دوران دفــاع مقــدس بود. اگــر در آن 
عمليات، رزمنــده اى بوديم كه زير آتش 
سنگين بعثى ها و خاكريزهاى مثلثى شان 
زمينگير شــده  بوديم و بهترين رفقايمان جلويمان پرپر مى شدند؛ زير فشار 
آن آتــش و در مقابل آن غم، در آن لحظه درباره نســبت خودمان با انقالب 
چــه قضاوتى مى كرديم؟ انقالبى بودن و ماندن خيلى ســخت بود. اما امروز 
در روزگارى هســتيم كه روزگار چيدن گل مقاومت است. آنچه وعده اش را 
مى دادند يكى پس از ديگرى محقق مى شود. نسل ما «يؤمن بالغيب» نيست، 

بلكه «ليطمئن قلبى» شاهد تحقق وعده هاست».

مژدگانى 100 ميليونى
آگهى يك شهروند تهرانى براى گم شدن 
حيوان خانگى اش و تعيين مژدگانى 100 
ميليونى براى كسى كه حيوان گمشده را 
پيدا كند، سوژه طنز فضاى مجازى شده 
است! يكى از كاربران نوشته است: « يادش 
بخير يه بار سه روز مسافرت رفتم بدون 
اطالع به خانــواده، روز چهارم كه اومدم 
خونه ديدم بابام داره با كيسه زباله بزرگ از خونه خارج ميشه، تا من رو ديد 
گفت برگشتى؟ فكر كردم ديگه نمياى داشتم وسايلت رو مينداختم آشغالى».

 محمد تربت زاده  شــايد اگر آن روز «ناصرالدين شاه» 
هوس بازديد از مدرسه دارالفنون به سرش نمى زد، تابلويى 
كه «محمد غفارى» از چهره  «اعتضادالسلطنه» رئيس وقت 
دارالفنون كشــيده بود، چشم شاه را نمى گرفت تا دست 
نقاش جوان مدرســه دارالفنون را بگيرد و راه پايش را به 
دربار باز كند. آن وقت استعداد نقاش جوان كاشانى شكوفا 
نمى شــد و بعدها لقب «نقاش باشى» و «كمال الملك» 
نمى چسبيد پشت نامش! هرچه كه بود روستازاده كاشانى، 
به واســطه نبوغ عجيب و غريبش در نقاشى، شد نقاش 
دربار ناصرالدين شــاه؛ با بزرگان مملكت هم ســفره شد، 
برايش مقررى تعيين كردند و لقب «پيشخدمت حضور 
همايونى» كه خيلى ها براى بدست آوردنش له له مى زدند 
پشت نامش قرار گرفت تا زندگى اش در چشم برهم زدنى 
زير و رو شود. بعدها ناصرالدين شاه كه شيفته قلم جادويى 
محمد غفارى شــده بود، روزى چند ســاعت ور دستش 
مى نشست بلكه رمز و راز نقاشى هاى او را ياد بگيرد. رفت و 
آمدها كه باال گرفت، رابطه پيشخدمت و پادشاه، تبديل به 
رابطه استاد و شاگردى شد تا پيشخدمت حضور همايونى 
ترفيع درجه بگيرد و بشود «نقاش باشى» دربار. رابطه شاه 
و نقاش باشى روز به روز صميمانه تر مى شد تا اينكه محمد 
غفارى شد رفيق گرمابه و گلستان شخص اول مملكت. آن 
روزها ديگر هيچكس كمال الملك را به نام «محمد غفارى» 
نمى شناخت. نقاش دربارى حاال تبديل به استادى شده بود 

كه يك كشور روى نامش قسم مى خوردند. 

  يك خانواده تمام هنرى
احتماالً درباره اينكــه كمال الملك در يك خانواده تمام 
هنــرى به دنيا آمــده و در نوجوانى همــراه با برادرش 
روســتاى پدرى را ترك كرده تا در مدرســه دارالفنون 
نقاشى بخواند، زياد شنيده ايد. درباره اينكه بر اثر بازديد 
ناصرالدين شاه از مدرسه دارالفنون وارد دربار مى شود و 
چند سال بعد با خواهر مفتاح الملك، يكى از مقامات دربار 
ازدواج مى كند هم همين طور. ماجراى ســفرش به اروپا 
پس از ترور رفيق شفيقش ناصرالدين شاه و آشنايى اش 
با اســتادان اروپايى، تأثيرپذيرى از آن ها و حتى تقليد 
از برخــى آثار بزرگ هنرى اروپــا هم كه تا مدت ها ورد 
زبان ها بود. مالقاتش با مظفرالدين شاه در اروپا و دعوت 
پادشــاه از او براى بازگشت به ايران كه سبب شد نقاش 
افسانه اى كشــورمان يك بار ديگر به دربار برگردد هم تا 
حدودى از شــدت پرداخت رسانه ها به آن، نخ نما شده 
است! پس اجازه دهيد به جاى روايت كردن زندگى نامه 
نقاش بزرگ كشــورمان، به ابعاد كمتر پرداخته شده اى 
مثل ماجراى هجرتش به عراق، ارتباطش با مشــروطه، 
ايستادن توى روى رضاشاه و مهاجرت هميشگى اش به 

نيشابور بپردازيم.

  هجرت به عراق
آن طور كه در اســناد تاريخى آمده، رابطه كمال الملك با 
دربار هر چقدر در زمان ناصرالدين شــاه رو به راه بود، در 
زمان مظفرالدين شاه شكراب به حساب مى آمد. اهالى دربار 
چپ و راست در كارهايش كارشكنى مى كردند و شاه هم 
خواسته هاى عجيب و غريبى از كمال الملك داشت كه اگر 
آن ها را رد مى كرد، جايگاهش در دربار را از دست مى داد و 
اگر به آن خواسته ها تن مى داد، ديگر «كمال الملك» نبود. 
به همين خاطر بار و بنديلش را بست و راهى عراق شد. اول 
در بين النهرين و بعد در بغداد ساكن شد. او در آن سال ها از 
هر فعاليتى به جز نقاشى كناره گيرى كرده بود، به همين 

خاطر اطالعات زيادى از سال هاى سكونتش در بغداد در 
دست نيســت. تنها چيزى كه از آن سال ها مى دانيم اين 
است كه بسيارى از تابلوها و پرده هايى كه جزو شاهكارهاى 
او به حساب مى آيند در آن سال ها پديد آمده اند. تابلوهايى 
مثل «فالگير (رمال) بغدادى»، «يكى از ميدان هاى كربال»، 

«زرگر بغدادى و شاگردش» و «عرب خوابيده».

  مشروطه خواه دوآتشه؟
سال هاى پايانى ســلطنت مظفرالدين شاه و در روزهايى 
كه مشــروطه و مشروطه خواهان در كشورمان اوج گرفته 
بودند، كمال الملك به وطن بازگشــت. مظفرالدين شاه 
حتى در روزهاى پايانى ســلطنت هم دست از سر نقاش 
پرآوازه كشورمان برنمى داشت! كار حتى به جايى رسيد 
كه كمال الملك به كلى خودش را از بوم نقاشى جدا كرد 
و چسبيد به مطالعه آثار انديشمندهايى مثل «ژان ژاك 
روســو». او در آن ســال ها خودش را به بيمارى زده بود، 
تمارض به ســكته قلبى مى كرد و هنگام راه رفتن لنگ 

مى زد بلكه پادشاه قاجارى دست از سرش بردارد!
هرچند در بسيارى از منابع تاريخى ذكر شده كمال الملك 
بــا باال گرفتن آتش انقالب، راهش را از راه انقالبى ها جدا 
كرده، اما بعضى از منابع تاريخى هم در اين باره گفته اند: «از 
دل وجان مشروطيت طلب شد و براى مستبدان مضمون ها 
مى گفت و قصه هاى شيرين مى ساخت». منظور اين منابع 
تاريخى احتماالً آثارى است كه او از ژان ژاك روسو و ساير 
نويسنده هاى آزادى خواه فرانسوى به فارسى ترجمه كرد 
و در اختيار انقالبى هاى آن زمــان قرار داد. البته مدرك 
ديگرى هم از پيوســتن كمال الملك به خيِل انقالبى ها 
وجود دارد و آن عكسى است كه به عنوان «رجال مشروطه 
طلب» در نشريه «گوهر» چاپ شده و كمال الملك در آن 

در كنار جمعى از مشروطه خواهان بزرگ ايستاده است.

  تولد دوباره آقاى نقاش
احتمــاالً موضوع ديگرى كــه به مشــروطه خواه بودن 
كمال الملــك گواهى مى دهد، اوضاع مالى نابســامان او 
در دوران پــس از انقالب اســت. در آن ســال ها رفقاى 
انقالبــى اش كه به مجلس و كابينه دولت راه يافته بودند، 
مجوز تبديل يكى از اراضى نگارستان به نام مدرسه صنايع 
مستظرفه را صادر كردند و رياست مدرسه را هم سپردند 
به كمال الملكى كه مورد غضب دربار قرار گرفته بود و به 
ســختى روزگارش را مى گذراند. كمال الملك كه ساليان 
طوالنى از عرصه هنر و نقاشــى كناره گيرى كرده بود، با 
تأسيس اين مدرسه جانى دوباره گرفت و يك تنه مدرسه 
صنايع مستظرفه را آباد كرد تا از دل آن هنرمندانى مثل 
اسماعيل آشتيانى، اسكندر مستغنى، حسنعلى وزيرى، 
سيد احمد جواهرى، حسين شيخ احيا و خيلى هاى ديگر 
ســر برآورند. اين مدرسه كه بعد به مدرسه كمال الملك 
مشــهور شد، آن قدر براى شــاگردان جذابيت داشت كه 
خيلى هايشان ظهرها خانه نمى رفتند و ساعت ها در دفتر 
كار استادشان مى نشستند و كارهايش را تماشا مى كردند 
تا وقتى كه هوا تاريك شــود. كار مدرسه كه باال گرفت، 
گذشته از ســفرا و وزرا، احمدشاه هم با مقامات دربارى، 
شاهزادگان و اشراف از مدرسه بازديد كردند. از تابلوهايى 
كه در اين مدرســه كشيده شد «دورنماى مغانك»، «دو 

تابلو از شميران» و «كوه البرز» معروف اند. 

  رضا قلدر وارد مى شود
هرچند كمال الملك از يك زمين باير، مدرسه اى با شهرت 

جهانى ساخته بود كه هنرمندان اروپايى هم براى ديدن آن 
به تهران مى آمدند، اما بايد قبول مى كرد كه مدرسه متعلق 
به «وزارت معارف» اســت و آقاى نقاش هم يك كارمند 
ســاده دولت. كمال الملك كه دخالت دربار و دولت را در 
كارش تاب نمى آورد، هربار با مأموران اداره تفتيش وزارتى 
دست به يقه مى شد، اما هربار با وساطت رفقايش در وزارت 
معارف كار فيصله پيدا مى كرد. تا ســال 1299 همه چيز 
همان طور پيش مى رفت كه كمال الملك مى خواست اما 
از همان روز كه «رضا قلدر» با ارتشــش وارد تهران شد و 
در چشم برهم زدنى حكومت را از دست قاجارها درآورد، 
روزهاى تيره و تار آقاى نقاش هم انگار آغاز شد. به خصوص 
وقتى كه رضاشاه از كمال الملك خواست تصوير محمدرضا، 
نايب السلطنه خاندان پهلوى را ترسيم كند و آقاى نقاش 

تن به اين كار نداد.
آن روزها رفقــاى انقالبى كمال الملــك، همه از صحنه 
خارج شــده بودند، مدرسه تاحدودى از رونق افتاده بود و 
سختگيرى هاى دولت به علت خصومت شخصى رضاشاه 
با كمال الملك چندبرابر شــده بــود. كار حتى به جايى 
رسيد كه به سفارش شخص پادشــاه، بودجه مدرسه را 
قطع كردند. اين وســط البد طبع هنرى و روحيه خاص 
كمال الملك اجازه نمى داد مدرســه اى كــه آن را ميراث 
خودش مى دانست، چپ و راست توسط دولتى ها تفتيش 
شود و دربارى ها راه و بيراه در مدرسه جوالن دهند و آقاى 
نقاش را با عنوان «كارمند ساده دولت» تحقير كنند. اين 
شد كه دست آخر عطاى مدرسه اش را به لقايش بخشيد و 
تقاضاى بازنشستگى اش را گذاشت روى ميز وزارت معارف 

تا بالفاصله با آن موافقت شود.

  دو فنجان شير
كينه اى كه رضاشــاه بر سر ماجراى نقاشى محمدرضا از 
كمال الملك به دل گرفته بود موجب شد آقاى نقاش تهران 
را براى هميشــه ترك كند. هرچند خيلى ها از تبعيد او 
صحبت مى كنند،اما خودش در جايى نوشته است: «من 
گوشه اى از بيابان را اختيار كرده و به دو فنجان شير قناعت 
كرده ام كه بقيه عمر را بكوشم تا گذشته را فراموش كنم».
هرچــه بود كمــال الملك ســال 1306 بالفاصله پس 
از بازنشســتگى بــه نيشــابور رفت و در روســتايى به 
نام «تقى آباد» ســاكن شــد و همان جا بود كه يكى از 
چشــم هايش را از دســت داد. روايت هــاى مختلفى از 
ماجراى نابينا شدن نقاش افسانه اى كشورمان نقل شده 
اما قوى ترين روايت مربوط به ماجراى پراندن آجر توسط 
يكى از خان هاى محلى براى ســاخت حمام اســت كه 
برحســب اتفاق به عينك كمال الملك مى خورد و سبب 
نابينايى او مى شود. پس از نابينايى، به حسن آباد مى رود 
و تا آخر عمر همان جا مى ماند. در آن سال ها چهره هايى 
مثل «شــهريار»، «هنرى ماسه» و انبوهى از چهره هاى 
شــاخص ايرانى و خارجى، جاده خاكى روستاى حسن 

آباد را براى ديدن كمال الملك طى كردند.
خيلى هــا مى گوينــد بــى مهرى هــا، ناماليمتى ها و 
كم لطفى هــاى گاه و بيگاهى كــه كمال الملك در دوران 
نود وسه ساله حياتش چشيد، هيچ كدام به اندازه نابينايى، 
او را درهم نشكست. گواه اين ماجرا شايد دو تابلويى باشد 
كه مى توانستند جزو بهترين كارهاى كمال الملك باشند اما  
پس از نابينايى، نيمه كاره رها شدند. به قول يك نفر كه 
هرچقدر فكر مى كنم نامش را به خاطر نمى آورم، اگر دنيا 
تصميم بگيرد درس دردناكى به انسان بدهد، شنوايى را از 

«بتهوون» مى گيرد و بينايى را از «كمال الملك»!

آقا داماد
ســال 1391، باشــگاه خبرنگاران جوان 
مصاحبه اى با پدر «سيد حسن نصراهللا» 
انجام داد. پدر دبير كل حزب اهللا لبنان در 
آن مصاحبه گفته بود: «... پســر كوچك 
سيدحســن 11 سال دارد اسمش محمد 
مهدي اســت...».  روايت امروز مربوط به 
همين پسر بچه است كه حاال هجده ساله 

و تازه داماد هم هســت. ماجراى دامادى پسر كوچك سيد حسن نصراهللا را 
بخوانيد:

شب گذشته خبر برگزارى مراسم ازدواج پسر هجده ساله و كوچك ترين فرزند 
سيدحسن نصراهللا، دبيركل حزب اهللا لبنان در رسانه ها و فضاى مجازى منتشر 
شد. اما نكته اى كه مورد توجه برخى كاربران فضاى مجازى قرار گرفت غيبت 

دبيركل حزب اهللا لبنان در مراسم ازدواج پسرش بود.
يكى از كاربران فعال شبكه هاى اجتماعى، توييتى را در اين خصوص در صفحه 
شخصى اش منتشر كرد و به شرح علت اين غيبت پرداخت و نوشت:«ديشب 
عروسى محمدمهدى پسر هجده ساله سيدحسن نصراهللا در ضاحيه بيروت 
برگزار شد؛ آن هم بدون حضور پدر داماد. البته سال هاست كه خانواده دبيركل 
مجاهــد حزب اهللا به دليل محدوديت هاى امنيتى از حضور او در جمعشــان 

محرومند، از مراسم ختم خواهر گرفته تا عروسى پسر».
گفتنى اســت، دبيركل حزب اهللا لبنان در حال حاضر سه پسر دارد. يك پسر 
او به نام «سيد هادى» نيز در جريان درگيرى هاى سپتامبر 1996 با نظاميان 

رژيم صهيونيستى در سن هجده سالگى به شهادت رسيده است. 

چند كاسه بهار
رقيه توسلى: چند صباحى مى شود كار «مالحت خانم» شده كاسه به بغل از 
حياط برساند خودش را آشپزخانه... آن وقت ذوق زده تخم مرغ ها را تا عنبيه هايم 

بكشاند باال و بگويد: جاِن من دست بگذار رويشان. ببين چه داغ است!
از وقتى برادرخان، سه مرغ تپل و يك خروِس بداخالق آورده خانه پدرى، همه مان 
به خط شده ايم دورريز غذا و نان بيات را جورى تقسيم بندى كنيم كه آب و دان 

اين زبان بسته ها به راه باشد.
مالحت خانم مى پرسد: ميرزاقاســمى، باقالقاتق، كدو بره؟ مى گويم: هچ كدام، 
جانم... امروز پيشبند رفته مرخصى... ما هم عوض آشپزباشى قرار است نقاش باشيم.
بنده خدا نمى داند بشدت از آن روزهايى است كه مى خواهم رها و آزاد دست بزنم 
به كارهاى غيرتكرارى حال خوب كن؛ مثالً فقط به گلدان هاى پنجره مطبخ، آب 
بدهم... صداى سنتى بگذارم توى خانه... آلبوم ورق بزنم... بروم پشت چرخ خياطى... 

يا بنشينم روى ايوان و جيك جيك گنجشك ها را دنبال كنم.
كه زنگ در بلند مى شود. «سارا» توى آيفون است.

مى آيد باعجله چاق ســالمتى مى كند و عالوه بر مداد شمعى ها، قابلمه گرمى را 
مى گذارد تو بغلم و محو مى شود.

در ديِگ خاله را كه برمى دارم هارمونى زرشــك و زيــره و زعفران كار خودش را 
مى كند و مى بردم به ظهرهاى عمارت «خانجان». پاى سفره هايى كه خدابيامرز هر 

بار به استادى كمال الملك طرحشان مى زد.
ســاعتى بعد همه روى تخت «عزيز» دور پارچه گلدار نشســته ايم و توى دنياى 
قشنگ تر و رنگى ترى از ديروز، سير مى كنيم... من، خانه و ابر و درخت مى كشم و 
مالحت، پرنده و گل... عزيز هم حرف هاى ناگفته اش را با مداد زرد نقاشى مى كند.

چه كسى گفته شور و شادى درست كردن يك كاسه تخم مرغ رنگى فقط مختص 
عيدهاست. چرا خوب يادمان نداده اند پيوسته كنار هم بودن را بايد جشن گرفت! 

كه اگر بخواهيم هر وقتى مى تواند بهار و عيد باشد.

 مجازآباد
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ورزش
منوچهر پورحسن با اشاره به 

حذف احتمالى نماينده خراسان رضوى

ليگ واليبال را 
با 6 تيم برگزار مى كنيم

ناگوياى ژاپن قهرمان فوتسال جام باشگاه هاى آسيا

«مس» به طال نرسيد

به بهانه اكران فيلم «منطقه پرواز ممنوع» در سى و دومين جشنواره بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان

چهره نوجوان ايرانى در يك فيلم ملى

خوردن تير «من و تو» به سنگ

فؤاد آگاه: اآلن درباره «رامبد جوان» و رفتنش به كانادا هرچه بگوييم تكرارى 
اســت. يعنى از شخصيت هاى مختلف بگيريد تا رسانه ها و روزنامه هاى ريز و 
درشت در اين مدت هرچه الزم بود و دوست داشتند، گفتند و نوشتند. ماجراى 
تكذيب شايعه مهاجرت «رامبد» هم كه خبر چند روز پيش است. فقط مى ماند 
نحوه برخورد شبكه «من و تو» با اين ماجرا. آن روزهاى اولى كه همه جا چو 
افتاد رامبد جوان ديگر قصد بازگشت به ايران را ندارد، «من و تو» از حاشيه ها 
و جنجال هاى شــكل گرفته درباره اين ماجرا، نهايت سوءاستفاده را كرد و با 
نمايش تصويرى ماليم و جذاب از رامبد جوان، به قول باشگاه خبرنگاران جوان 
تالش كرد هر طور هســت، بازيگر و كارگردان ســفر كرده ايرانى را در برابر 

ساختار داخلى ايران قرار دهد.
حاال بياييم به يكى دو روز گذشــته و خبــر تكذيب مهاجرت. وقتى رامبد 
اعالم كرد مهاجرت نكرده و قصد برگشــت به ايران را دارد و حتى خبر از 
ساخت سرى بعدى خندوانه داد، شبكه «من و تو» كه ديد تيرش به سنگ 
خورده، انگار چهره مهربان و خندان رامبد و همســرش را كه در هفته هاى 
پيش بارها نشــان داده بود، فراموش كرد و با انتخاب تصويرى از ادا بازى ها 
و فيگورهاى عجيب و غريب آقاى خندوانه، تالش كرد به مخاطبانش پيام 
ديگــرى را القا كند. عكس ها را ببينيد، فراموش نكنيد رســانه هايى از اين 
قبيل، چگونه به صورت غيرمستقيم تالش دارند پيام هاى مورد نظرشان را 
به خورد مخاطبان بدهند. اين وسط حفظ آبروى افراد و راست و دروغ يك 

ماجرا هم انگار كشك!

به احترام «محمد غفارى» كه 27 مرداد سال 1319 درگذشت

كمال ُملك نقاشى

مهدى خانى: گل محمدى گفت تو را نمى خواهم

 «شهرخودرو» تكليفم را 
زودتر مشخص كند

روزمره نگارى

روايت مجازى

باور مى كنيد؟

زودتر مشخص كند
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سینا حسینی: سرنوشــت تنها نماینده خراسان رضوی 
در رقابت های لیگ برتر همچنان روی هواست. فدراسیون 
والیبال که پیش از این در نامه ای به اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی اعالم کرده بود باید بدهی های معوقه این تیم به 
بازیکنان و کادر فنی سابق تیم پرداخت شود، درغیراین صورت 
این تیم حق شرکت در مسابقات فصل آینده را ندارد، پس از 
رایزنی های مسئوالن استان پایان مردادماه را به عنوان آخرین 
مهلت قانونی برای پرداخت این بدهی ها تعیین کرد تا چنانچه 
مدیران پیام قصد تیمداری مجدد در لیگ برتر را دارند نسبت 
به پرداخت بدهی ها اقدام کنند در غیر این صورت اتوماتیک وار 

این تیم از چرخه مسابقات خارج خواهد شد.

31 مرداد پایان مهلت
منوچهر پورحسن، سرپرست سازمان لیگ فدراسیون والیبال 
در گفت و گو با خبرنگار قدس ضمن تأیید این خبر می گوید: 
»نماینده خراسان رضوی در فهرست تیم های بدهکار لیگ 
گذشته قرار دارد از این رو همان طور که به سایر استان ها اعالم 
شده است این تیم بایستی تا 31 مردادماه سال جاری نسبت 
به پرداخت بدهی های معوق خود به بازیکنان و کادر فنی فصل 
گذشــته اش اقدام کند درغیراین صورت این تیم از چرخه 

مسابقات کنار می رود.«

بدهی 305 میلیونی به فدراسیون
وی در ادامه افزود: در نامه ای به مدیــرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی اعالم کردیم چنانچه مالک قبلی باشگاه پیام 
قصد ادامه تیمداری دارد باید مبلغ 2 میلیارد تومان بدهی 
به بازیکنان و مربیان را پرداخت کند، همچنین مبلغ 305 
میلیون تومان بدهی خود به فدراسیون را نیز پرداخت نماید تا 

از فهرست بدهکاران خارج شود«.

تیم جایگزین
پورحسن در پاسخ به این پرسش که اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی می تواند مجموعه دیگری را برای تیمداری 
معرفی کند، گفت: »ما به اداره کل در نامه خود نیز اعالم کردیم 
که مالک برای حفظ سهمیه لیگ برتری پرداخت مطالبات 
معوقه است. با پرداخت این مبالغ و پرداخت بدهی فدراسیون 
آن وقت می توانید هر مجموعه جدیدی را به عنوان متولی 

نماینده استان معرفی کنید«.

 لیگ محالت
سرپرست سازمان لیگ در پاسخ به این پرسش که ممکن 

است با نبود پرداخت بدهی نماینده خراسان با شرایط خاص 
در لیگ برتر باقی بماند، گفت: لیگ برتر است نه لیگ محالت، 
ما مسابقات را بر اساس اصول و قاعده حرفه ای برگزار می کنیم 
نه با مصلحت اندیشی. به همه دوستان در همه شهرها که دارای 
نماینده بودند نیز این نکته را گفتم با کسی تعارف نداریم اگر 
پول ها و بدهی های معوقه را پرداخت کردند که در قرعه کشی 
مسابقات فصل آینده شرکت خواهند کرد در غیر این صورت 
بی گمان تیم های جدید که متقاضی هستند در لیگ سال 

آینده شرکت خواهند داشت«.

فقط سه تیم تأیید شدند
پورحسن در واکنش به این پرســش که ممکن است این 
سخت گیری مالی سبب کاهش تیم های شرکت کننده در 
لیگ برتر شود، نیز توضیح داد: »اصالً مهم نیست که چه تعداد 
تیمی در مسابقات حضور داشته باشند، در حال حاضر سه 
تیم حضورشان در لیگ جدید قطعی شده، منتظریم تا 31 
مرداد اگر تیم های بدهکار طلب های خود را پرداخت نکنند به 
درخواست های سه تیم دیگر که متقاضی حضور در لیگ برتر 
هستند و توانایی مالی کافی دارند مجوز شرکت در مسابقات را 

خواهیم داد تا لیگ بعدی با 6 تیم برگزار شود«.

درخواست کوالکوویچ
وی در پایان گفت: »کوالکوویچ و خوش خبر با برنامه ریزی 
که انجام دادند خواســتار این هســتند که لیــگ برابر 
پیش بینی اولیه ما از تاریخ هشــتم آبان ماه آغاز شود تا 
خللی به برنامه ریزی تیم ملی وارد نشود ما هم این کار را 
برابر برنامه ریزی خود انجام خواهیم داد و هیچ تغییری در 

این برنامه به وجود نمی آوریم.«

 اداره کل دربه در مشتری
فرزاد فتاحی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز 
با تأیید دریافت نامه از فدراسیون والیبال گفت: »فدراسیون 
والیبال به ما نامه زده و تاریخ 31 مرداد ماه را برای تسویه حساب 
معین کرده ما هم اقداماتی را انجــام دادیم تا حتی المقدور 
بتوانیم در این مدت مجموعه ای را برای قبول هزینه های این 
تیم انتخاب کنیم. البته ما به مالک فصل گذشته پیام نیز اعالم 
کردیم که اگر تمایل به تیمداری دارد بایستی 2 میلیارد بدهی 
و بدهی 35 میلیونی به فدراسیون را پرداخت کند در غیر این 
صورت دیگر راهی برای ادامه تیمداری ندارد، البته مالک فصل 
قبل باید برای دریافت مجوز نیز اقدام کند چون اعتبار مجوزش 

به پایان رسیده است.«

وی در پاسخ به این پرسش که برای حفظ سهمیه استان 
چه مذاکراتی انجام شده تا اسپانسر جدید یا مالک جدید 
پیدا شود، گفت: »ما برای آقای کالیی شهر مشهد نامه ای 
ارســال کردیم و تأکید کردیم آمادگی داریم که هرگونه 
همکاری برای اسپانسری و تیمداری مجموعه شهرداری 
مشهد را برای آن ها فراهم کنیم اگر دوستان موافق باشند 
و پاسخ نامه را بدهند بی گمان اولویت نخست با شهرداری 

مشهد است.«
فتاحی در پاســخ به این پرسش که شــهردار مشهد در 
گفت و گو با قدس صراحتاً اعــالم کرد قصد تیمداری در 
هیچ رشته ای را ندارند و تنها در حوزه ایجاد زیر ساخت 
ورزشی با مجموعه های ورزشی همکاری خواهند کرد، 
گفت: »نظر آقای کالیی کاماًل محترم اســت از این رو از 
همین تریبون اعالم می کنم که هر مجموعه ای آمادگی 
تیمداری داشته باشد در اداره کل ورزش و جوانان آماده 
مذاکره با آن ها هستیم تا مقدمات کار را برای فعالیتشان 
فراهم کنیم. تاکنون که کسی برای تیمداری در والیبال 
پیشقدم نشده اســت اما امیدواریم که با ورود صنایع و 
بخش خصوصی بتوانیم سهمیه والیبال استان در لیگ 

برتر را حفظ کنیم.«

منوچهر پورحسن با اشاره به حذف احتمالی نماینده خراسان رضوی

لیگوالیبالرابا6تیمبرگزارمیکنیم

آدبایور تراکتوری شد؟
 ورزش: سایت معتبر گازتادلواسپورت ایتالیا در گزارشی  مدعی شد آدبایور قراردادی 
2 ساله با تراکتور امضا کرده و به دنبال قهرمانی با این تیم در لیگ برتر ایران است. امانوئل 
آدبایور یکی از گزینه های مدنظر باشگاه تراکتورسازی برای تقویت خط حمله است و 
مذاکراتی هم بین دو طرف انجام شده است. آدبایور توسط یک واسطه ترک تبار به زنوزی 
پیشنهاد شده و مورد موافقت او هم قرار گرفته است. آدبایور هم پیشنهاد حضور در ایران 
را پذیرفته، اما قیمت باالیی را به مدیران باشگاه تراکتورسازی پیشنهاد داده است. البته 

مسئوالن باشگاه تراکتورسازی درصدد هستند تا از آدبایور تخفیف بگیرند. 

کوتینیو با انتقالی قرضی راهی بایرن مونیخ شد
ورزش:  باشگاه بایرن مونیخ اعالم کرده که با بارسلونا بر سر انتقال قرضی یک ساله فیلیپیه 
کوتینیو به توافق رسیده است و این بازیکن برزیلی دوشنبه برای امضای قراردادش راهی 
مونیخ می شود. رسانه های آلمان و اسپانیا مدعی شــدند که دو باشگاه بارسلونا و بایرن 
مونیخ برای انتقال قرضی کوتینیو به توافق نهایی رسیده اند. این بازیکن 27 ساله برزیلی 
بعد از حضور گریزمن، خود نیز می دانســت فرصت هایش برای حضور در ترکیب اصلی 
کم شده و با جدایی از بارسلونا موافقت کرده است. پیش تر گفته می شد احتمال دارد او 

بخشی از معامله برای بازگرداندن نیمار به بارسلونا باشد.

لواندوفسکی و ثبت آماری خیره کننده در بوندسلیگا
ورزش: در مسابقه افتتاحیه فصل 20-2019 بوندسلیگا دو تیم بایرن مونیخ و هرتابرلین در 
ورزشگاه آلیانزآرنا به مصاف هم رفتند و هرتابرلین توانست با تساوی 2-2 قهرمان هفت دوره 
اخیر آلمان را در خانه متوقف کند. رابرت لواندوفسکی آقای گل فصل گذشته بوندسلیگا در 
این مسابقه هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. رابرت لواندوفسکی اکنون تنها بازیکن تاریخ 
بوندسلیگاست که توانسته در پنج فصل متوالی در هفته های نخست گلزنی کند. مهاجم 
30 ساله لهستانی پیش از این با گلزنی در چهار فصل متوالی، این رکورد را مشترکا با اشتفان 

کیسلینگ و کالس یان هونتالر در اختیار داشت.

اینتر در فکر جذب سانچز
ورزش: باشگاه اینتر که در هفته های اخیر تالش زیادی برای جذب ادین ژکو کرد حاال 
پس از تمدید قرارداد این بازیکن با آ اس رم به سراغ گزینه های دیگر رفته است. جیانلوکا 
دی مارزیو ایتالیایی از الکسیس سانچز، فرناندو یورنته و آنته ربیچ به عنوان گزینه های تیم 
کونته نام برده است. اینتر که پس از هفته ها مذاکره ها با منچستریونایتد توانست روملو 
لوکاکو را از این تیم بخرد حاال به فکر جذب سانچز افتاده و در این گزارش آمده یونایتد 
با جدایی قرضی او موافقت می کند. دی مارزیو همچنین از تمایل اینتر برای معاوضه 

ایکاردی با آرکادیوش میلیک مهاجم تیم ناپولی خبر داده است.

حمیدرضا عرب: در حالی که این روزها شهرخودرو با 
گرفتن بازیکنانی چون رحمتی، رفیعی و باقری به تیمی 
پرستاره تر از قبل تبدیل شــده و گل محمدی تالش 
می کند تیمش را برای جام باشــگاه های آسیا ساخته 
و پرداخته کند کنار گذاشــتن بازیکن ملی پوش امید 
این تیم نقل محافل اســت. مهدی خانی سال قبل جز 
ذخیره های طالیی یحیی بود و در برخی بازی ها نیز به 
عنوان بازیکن ثابت برای شهرخودرو نمایش های خوبی 
داشــت. همین هم بود که پای ثابت اردوها و بازی های 
تیم ملی امید بود. در روزهای گذشــته شــایعاتی در 
خصوص پیشنهاد پرســپولیس به این بازیکن شنیده 
می شــد که به موازات آن خبر آمد این بازیکن از سوی 
گل محمدی درفهرست مازاد قرار گرفته است. با او در 
مورد اتفاقات اخیر و تصمیمش برای آینده حرف زدیم 

که در زیر می خوانید. 

  واقعًا از شهرخودرو کنار گذاشته شدی؟ دلیل 
خط خوردن ناگهانی ات از فهرست یحیی چه بود؟

بله از تیم کنار گذاشته شدم، اما دلیل آن انضباطی نبوده 
و من بازیکن با حاشیه ای نیستم.

  یعنی سر موارد مالی به اختالف خوردید یا بحث 
دیگری این وسط مطرح بوده است؟

باشگاه به من پیشنهاد سه ساله برای تمدید قرارداد داد، 
اما من آن را رد کردم و بعد از آن ها خودشان خواستند 

که دیگر به تمرینات نروم.

  با سرمربی هم در این خصوص حرف زدید؟
 بله. با لباس شخصی و با دایی خود به تمرین رفتم و با 
گل محمدی و اعضای تیم هم صحبت کردم، اما اجازه 

تمرین با تیم را نداشــتم. وقتی با آقای گل محمدی 
صحبت کردم آن روز گفت تــو را نمی خواهم و تو در 
اختیار باشــگاهی. البته سرآســیابی که خودش من 
را به این تیم آورده گفت جلســه ای بــرای تو برگزار 

می کنیم.

  با این حال گفته می شود دلیل اخراج تو حضور 
نیافتن در تمرینات بوده است.علت غیبتت در 

تمرینات چه بود؟
من بازیکن با حاشیه ای نیستم و مشکلی هم نبوده است. 
من همیشه به تمام اعضای باشگاه و تیم احترام گذاشته 
و می گذارم. من یک ماهی در تمرینات نبودم و خواهش 
می کنم از مسئوالن باشگاه کاری کنند تا من بتوانم بروم 

و به زندگی ورزشی خود ادامه دهم.

  گفته می شود پرسپولیسی ها روی تو نظر دارند.
زمان آقای برانکو پیشنهاداتی مطرح شد اما من بخاطر 
شرایط تیم ترجیح دادم در شهرخودرو بمانم این فصل 
هم صحبت هایی مطرح شــد که ترجیح می دهم ابتدا 
وضعیتم در شهرخودرو مشخص شود تا بعد در موردش 

تصمیم بگیرم.

  کار کردن با فرهــاد مجیدی در تیم ملی امید 
چطور است؟

آقا فرهاد خیلی با انگیزه در تیم ملی امید شروع به کار 
کرده اند که ایــن انگیزه به بازیکنان هم منتقل شــده 
اســت. تیم ملی امید با آمدن آقا فرهــاد حال و هوای 
دیگری پیدا کرده و رقابت بین بازیکن ها باال رفته و همه 
درتالش هستند تا تیم ملی امید پس از سال ها بتواند به 

موفقیت های بزرگی دست پیدا کند.

محمدرضا خزاعی: سوت آغاز ســی و دومین دوره لیگ 
برترهندبال، دردیدار فوالد مبارکه سپاهان، قهرمان فصل 
قبل،  و خیبر، در سالن شــهدای پنجم مرداد اراک به صدا 
درآمد. رقابت های این دوره با حضور 11تیم و در دوگروه 5 و 

6 تیمی برگزار می شود.
تیم های زاگرس اسالم آباد غرب، نیروی زمینی شهید شاملی 
کازرون، ذوب آهن اصفهان، سربداران سبزوار، زغال سنگ 
طبس و ستارگان دشتســتان درگروه الف و تیم های فوالد 
مبارکه سپاهان، فرازبام خائیز دهدشت، مس کرمان، نفت و 

گازگچساران و خیبر اراک درگروه ب حضوردارند.
در دوره قبل رقابت های لیگ برتر هندبــال مردان ، فوالد 
مبارکه سپاهان قهرمان شده بود. زاگرس اسالم آباد غرب دوم 

و فرازبام در رده سوم ایستاده بودند.
بازی های هفته نخست، با برتری قاطع سپاهان مقابل خیبر 
در اراک آغازشد و با برتری زاگرس اسالم آباد، نماینده دوم 
کشورمان در مسابقات باشگاه های آسیا، برابر زغال سنگ 
طبس، پایان یافت.  اقتدار سپاهان و زاگرس در گام نخست، 
نشــان داد که این دوتیم، از آمادگی خوبی برای حضور در 

رقابت های باشگاه های آسیا برخوردارند.
ازنتایج مهم هفته نخست می توان به برد شیرین نیروی زمینی 
کازرون، مقابل سربداران، آن هم درسبزوار، اشاره کرد. نماینده 
ســبزوار که فصل قبل نه خوب بازی کرد و نه خوب نتیجه 
گرفت، به نظرمی رسید، لیگ سی و دوم را با شرایط بهتری 
آغاز کند، اما، آخرین تیمی بود که  مجوز حضوردراین دوره 
را گرفت و چند ساعت قبل از شروع بازی های هفته نخست، 
کارت بازیکنان و کادرفنی این تیم صادرشد. حیف است که 

نماینده هندبال خراسان، مورد حمایت قرار نگیرد. 
ذوب آهن اصفهان، برخالف فصل گذشته، لیگ سی و دوم را 
با پیروزی مقابل تیم تازه وارد ستارگان دشتستان، درخانه این 
تیم آغاز کرد تا نشان دهد همان تیم شایسته دهه هفتاد است.

نفت و گاز گچساران که دراوایل ســال جاری، زمزمه نبود 
فعالیتش درهندبال به گوش می رسید، با تالش مسئوالن 
فدراسیون و محبت مسئوالن وزارت نفت، به لیگ سی ودوم 
هندبال آمد تا به دنبال کسب افتخارات گذشته خود دراین 
رشته باشد. این تیم درهفته نخست میزبان تیم مدعی فرازبام 
خائیز دهدشــت بود که این حریف صاحب نام را با تساوی 
متوقف کرد. در پایان هفته نخست، در گروه اول تیم زاگرس 
اسالم آباد غرب با احتساب گل های زده بیشتر و در گروه دوم 
تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان به عنوان تنها برنده این 

گروه در این هفته، در صدر جدول رده بندی قرار گرفتند.

پاکدل: هفته ششــم لیگ، اردوهای تیم ملی آغاز 
می شود

رئیس فدراسیون هندبال در خصوص نحوه برگزاری این دوره 
از لیگ به صورت گروهی گفت: ترجیح ما این بود بازی ها در 
یک گروه باشد اما چون به دلیل برگزاری مسابقات انتخابی 
المپیک، انتخابی مسابقات جهانی و قهرمانی آسیا و سپس 
جام باشــگاه ها را داریم با وقفه در لیگ رو به رو هستیم. لذا 
این موضوع در جلسه هماهنگی لیگ مطرح شد و قرار شد 
مسابقات در دو گروه انجام شود. لیگ بانوان هم از دهه اول 
مهر آغاز می شود. پاکدل در خصوص اردوی آمادگی تیم ملی 
گفت: پس از اتمام هفته پنجم لیگ اردوها آغاز می شود، البته 
لژیونرها به آن نمی رسند . اردوها از اواخر شهریور به مدت دو 

هفته آغاز می شود.
نتایج بازی های هفته نخست

خیبراراک 11- سپاهان اصفهان27
ستارگان دشتستان 30 - ذوب آهن اصفهان 31

نفت وگازگچساران 22 - فرازبام خائیز دهدشت 22
سربداران سبزوار 22- نیروی زمینی شهیدشاملی کازرون 25

زاگرس اسالم آبادغرب 31- زغال سنگ طبس 22

مهدی خانی: گل محمدی گفت تو را نمی خواهم

 »شهرخودرو« تکلیفم را زودتر مشخص کند
آغاز لیگ برترهندبال

شروع توفانی سپاهان و  زاگرس

گزارش ویژه

حاشیه جدید آقای معاون برای آبی ها
درگیری »خطیر« در استقالل

ورزش: در شرایطی که مســئوالن باشگاه استقالل 
در تدارک حل مشــکالت با اســتراماچونی سرمربی 
این تیم هســتند اتفاق عجیبی در باشــگاه استقالل 

رخ داد. 
ذی حساب باشگاه اســتقالل که نماینده وزارت ورزش و 
جوانان در این باشگاه است از علی خطیر معاون پیشین 
این باشگاه خواست تا در محل این باشگاه حضور پیدا کند 
تا در ابتدا در خصوص خانه ای در اختیار وی قرار داده اند 
صحبت کنند. قــرارداد خانه ای که در ابتــدا در اختیار 
پادووانی بود به اتمام رسیده و مسئوالن باشگاه استقالل 
به همین دلیل خواســتار پس دادن خانه توسط معاون 

سابق این باشگاه شدند.
به گفته افرادی که در اطراف باشــگاه اســتقالل حضور 
داشتند  معاون سابق اســتقالل در اواسط این جلسه از 
مباحث مطرح شده پیرامون مسائل مالی ناراحتی خود را 
نشان داده و حتی تعدادی از وسایلی که روی میز جلسه 
بوده را به زمین کوبید که همیــن واکنش خطیر باعث 
ناراحتی شدید ذی حساب باشگاه استقالل شده و فخرایی 
با ناراحتی محل باشگاه را ترک کرده است. نکته جالب تر 
اینجاست که امیر حسین فتحی و اسماعیل خلیل زاده در 
محل باشگاه حضور داشتند اما به هنگام بروز این اتفاقات 

با معاون سابق این باشگاه رو به رو نشدند.
به نظر می رسد در روزهایی که استقاللی ها نیازمند آرامش 
هستند حتی جدایی معاون ورزشی این باشگاه هم سبب 
به وجود آمدن بیشتر حواشی شــده و مشخص نیست 
هیئت مدیره استقالل تا چه زمانی می خواهد نسبت به 

این اتفاقات سکوت کند.

ورزش: مسابقات فوتسال جام باشــگاه های آسیا با برد تیم 
ناگویای ژاپن برابر مس سونگون ایران به پایان رسید تا دست 
نماینده کشورمان از رسیدن به جام قهرمانی کوتاه بماند. فینال 
مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا )2019( در ورزشگاه 
بانکوک آره نا بین دو تیم مس سونگون ایران و ناگویا اوشنز ژاپن 
برگزار شد که در نهایت این بازی با نتیجه 2 بر صفر به سود ناگویا 
به پایان رسید. در این بازی هیراتا و آندو برای ناگویا گلزنی کردند. 
تیم مس در نیمه نخست فرصت های خوبی برای گلزنی داشت 
اما این تیم ناگویا بود که روی اشتباه بازیکنان تیم کشورمان 
توانست توسط هیراتا به گل برســد و این گل را تا پایان نیمه 

نخست حفظ کند.
ژاپنی هــا در نیمه دوم هم بازی منســجم و منطقی را به 
نمایش گذاشتند و مقابل حمالت تیم مس مقاومت کردند. 
نتیجه این بازی منطقی هم گل دومی بود که ناگویا به ثمر 

رساند تا کار برای مس سخت تر شود.
شاگردان اسماعیل تقی پور که در بازی مرحله گروهی هم 
مغلوب ناگویا شده بودند، در ۴ دقیقه پایانی رو به بازی 5 
نفره آوردند ولی نتوانستند گل های خورده را جبران کنند 
تا ناگویا با همان دو گل به عنوان قهرمانی برسد. مس سال 

گذشته قهرمان این مسابقات شده بود.

ناکامی جاوید
در این بازی ژاپنی ها یارگیری فشرده ای روی مهدی جاوید 
داشتند و با خطاهای متعدد روی این بازیکن ضمن عصبی 
کردن وی مانع از گلزنی و گلسازی او شدند. در این بین بازیکن 

برزیلی مس هم آن بازیکنی نبود که بتواند گره کار را باز کند. 
در پایان این دوره از رقابت ها، شیمیزو بازیکن ژاپنی تیم تای 
سون نام ویتنام با به ثمر رساندن 10 گل، عنوان آقای گلی را 
از آن خود کرد. مهدی جاوید بازیکن تیم مس هم که تا پیش 
از دیدار رده بندی شانس آقای گلی این مسابقات را داشت، 
به خاطر گلزنی شیمیزو در روز پایانی از رسیدن به این عنوان 
بازماند. جاوید به همراه په پیتا بازیکن برزیلی ناگویا 7 گل به 
ثمر رساند. جاوید سال گذشته همراه با تیم بانک بیروت در 
جام باشگاه های آسیا 12 گل به ثمر رسانده بود و آقای گل آن 
دوره از بازی ها شده بود. افخمی کاپیتان تیم مس هم جایزه 

بازیکن جوانمرد این دوره از بازی ها را کسب کرد.

سومی تایلندی ها
پیش از ایــن بازی، تیم تای ســون نام ویتنــام در دیدار 
رده بندی با نتیجه 6 بر ۴ تیم ام.جی.ای.کی ازبکستان را 
شکست داد و به عنوان سوم رسید. مس در مرحله گروهی 
برابر الکاظمه کویت و الظفره امارات پیروز شــده و مقابل 
ناگویا شکست خورده بود. نماینده کشورمان در مراحل یک 
چهارم نهایی و نیمه نهایی هم به ترتیب برابر بانک بیروت 

لبنان و ای.جی.ام.کی ازبکستان به برتری رسیده بود.

امیرمحمد سلطان پور: پــس از شروع موفق منچستریونایتد 
در این فصل لیگ برتر خبرنگار اسکای اسپورتس در مصاحبه ای 
اختصاصی به سراغ اوله گنار سولسشر سرمربی شیاطین سرخ رفته 
تا با او در مورد موضوعات مختلف پیرامون این باشگاه صحبت کند. 

مصاحبه  زیر را با هم می خوانیم:

  در پنج بازی آخر فصل گذشته، تیم شما تنها دو امتیاز 
کسب کرد که یکی از آن ها تساوی یک بر یک مقابل همین 
چلسی بود که این بار آن ها را با اختالف شکست دادید؛ آیا 
دراین فصل ما با یونایتد متفاوتی سر و کار خواهیم داشت؟

امیدوارم همین گونه که شما می گویید باشد. از لحاظ آماری دقیقاً 
نمی توانم بگویم چقدر تغییر کرده ایم اما به نظر من از لحاظ روحی 
و حتی فیزیکی تفاوت بسیار زیادی میان تیم من در بازی هفته 
نخست به نسبت بازی سه هفته مانده به پایان لیگ فصل گذشته 
مقابل چلسی وجود داشت. بیشتر از هر چیز میزان دویدن بازیکنان 
و بیشتر بودن انرژی امیدوار کننده بود که البته هنوز ابتدای فصل 

است و باید بیشتر تالش کرده تا این سطح را حفظ کنیم.

  شرایط ذهنی بازیکنان را چگونه می بینید؟
بازیکنان کنونی این شانس را دارند که هر روز در تمرینات حاضر 
شوند و خود را ثابت کنند. آن ها باید نشان دهند که می توانند پیراهن 
این باشگاه را بپوشند و برای آن هرچه که در توان دارند بدهند. شکل 
رفتار و تمرکز بازیکنان بسیار خوشحال کننده است. همه آن ها در 
ابتدای فصل پر از انرژی و روحیه برای شرکت در مسابقه هستند اما 
بازی نرسیدن به برخی سبب نشده که انگیزه شان را از دست بدهند.

  یکی از خریدهای جدید که توجه زیادی به او می شود 
دنیل جیمز است. کسی که چند ماه پیش ناگهان پدرش را از 
دست داد و در شادی بعد از گلش در مقابل چلسی به زیبایی 

تقدیم کردن آن را نشان داد. او را چطور ارزیابی می کنید؟
از آن شادی می توانستید بفهمید که این گل اندازه یک دنیا برای او ارزش 
دارد. او تابستانی از اتفاقات و تجارب مختلف را پشت سر گذاشته بود. از 
وقتی دنیل به تیم ما اضافه شده به همه ثابت کرده که لیاقت اینجا آمدن 
را داشته است. او بسیار سختکوش و سطح کیفی تالش را برای همه باال 
برده است. در نخستین روز تمریناتش در کنار ما، او برای بازپسگیری 
توپ 50 متر دوید، توپ را گرفت به هم تیمی خود پاس داد و خود را در 
موقعیت گل قرار داد، پاس را دریافت کرد و دید توپ نخستش بلوکه شد 
و سپس بازگشت آن را به گل تبدیل کرد. همه با خود گفتند این دقیقاً 

همان بازیکنی است که ما در کنار خود به آن نیاز داریم.

  به نظر شما چه کارهایی باید انجام شود که یونایتد بیشتر 
هم پیشرفت کند؟

من باز هم از دنیل جیمز مثال می زنم. هیچ کس پس از جلسه تمرین 
نمی تواند به او بگوید که تو امروز از همه توانایی و تالش خود استفاده 
نکرده ای چون او این کار را انجام می دهد. تالش زیاد در این حد در 
چنین باشگاهی با بازیکنان خوبی که در کنارت هستند می تواند هر 
روز سبب پیشرفت شما شود. ما هفته گذشته نتیجه خوبی مقابل 

چلسی کسب کردیم اما می دانیم که می توانیم بهتر شویم. 

  فردا در حالی مقابل وولورهمپتون به میدان می روید که 
فصل گذشته در مقطع کوتاهی در لیگ و جام حذفی از آن ها 

شکست خوردید. تفاوت 
چالش این بازی نسبت به بازی قبل 

مقابل چلسی را در چه می بینید؟
ما دو بازی بسیار سخت را مقابل وولوز در فصل گذشته تجربه 

کردیم. آن ها دفاع پرتعدادی دارند و نفوذ در آن بسیار سخت 
است و در ضد حمالت عالی هستند. جوتا و خیمنز دو تن 

از سریع ترین مهاجمان حاضر در این لیگ هستند که 
برای هر مدافعی دردسر درست می کنند. حاال پشت 

سراین ها هافبک هایی با قدرت پاس دهی باال مثل 
موتینیو، کودی و نِوِس نیز دیده می شوند. ما باید 
بدانیم در بازی فردا موقعیت های زیادی از روی 
ضد حمله به دست نخواهیم آورد و باید در 

زمان دراختیار داشتن توپ بسیار دقیق 
و بدون اشتباه باشیم.

  صحبت هــا در خصوص 
پیشرفت منچستر و جا افتادن شما به عنوان سرمربی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
من همیشه گفته ام، تا زمانی که فرصت حضور در اینجا را داشته 
باشم، از آن لذت خواهم برد. من تمام تالش خود را خواهم کرد تا در 
آن راهی که فکر می کنم سبب پیشرفت این باشگاه می شود حرکت 
کنیم. شکلی که در هفته گذشته مقابل چلسی بازی کردیم و نتیجه 
گرفتیم نشان داد که در راه درستی قرار داریم؛ و تا زمانی که ما با این 
عزم برای موفقیت در زمین حضور داشته باشیم من یک سرمربی 

خوشحال خواهم بود.

باشگاه آاس رم ایتالیا در حساب توئیتر خود از 
امضای قرارداد جدید با ستاره بوسنیایی این تیم 
خبر داد. ادین ژکو که صحبت ها مبنی بر رفتنش 
از میان گرگ ها بســیار داغ شده بود و همگان 
معتقد بودند با مائورو ایــکاردی مهاجم مطرود 
اینترمیالن معاوضه خواهد شد، در یک چرخش 
180 درجه ای تعهد خود به رم را نشــان داد و 
قراردادش را تا سال 2022 با این باشگاه مطرح 

ایتالیایی تمدید کرد.

ستاره دوومیدانی جهان که البته مدتی است بازنشسته 
شده، در پستی اینســتاگرامی به سالروز رکوردشکنی 
خود در جهان واکنش نشان داد. یوسن بولت جامائیکایی 
10 سال پیش در مسابقات قهرمانی جهان در برلین، موفق 
شــد رکورد دوی 100 متر جهان را با 9 ثانیه و 58 صدم 
ثانیه به نام خود ثبت کند که هنوز پابرجاست. این پست 
یادآوری بولت، با واکنش بســیاری از چهره های مطرح 
از رشــته های مختلف مواجه شده که پست وی را الیک 

کرده اند.

یوسن بولتآاس رم
توییت قدیمی خبرنگار نروژی بسیار سروصدا کرده است. 
ژان آگه جورتافت در سال 2012 و در زمان حضور فرگوسن 
به عنوان سرمربی منچستریونایتد در توییتی پیش بینی 
کرد که تا سال 2016 او به هدایت شیاطین سرخ ادامه دهد. 
و پس از وی دو سرمربی بزرگ هدایت قرمزها را به عهده 
داشته باشند و در سال 2019 سولسشر سرمربی یونایتد 
شــود. او فقط ادامه مربیگری فرگی را اشتباه تشخیص 
داد اما دو مربی بزرگ )فنخال و مورینیو( و شــروع کار 

سولسشر را دقیقا درست پیش بینی کرد.

علی کریمی ســتاره بی چون و چرای فوتبال ایران در 
سالیان گذشــته در پستی اینســتاگرامی به سالروز 
بازگشت آزادگان به کشور واکنش نشان داد. علی کریمی 
که بعد از مدت ها که پســت هایش پیرامون درگیری 
و انتقاد از فدراســیون فوتبال و به خصوص رئیس این 
فدراســیون یعنی مهدی تاج بود، به مناسبت سالگرد 
بازگشت آزادگان به میهن در پست خود تغییر رویکرد 
داده و نوشته: »مردان قبیله غیرت، سالروزتان مبارک، 

دردو بالتون بخوره توی سر بدخواه مردم.«

علی کریمیژان آگه جورتافت

ناگویای ژاپن قهرمان فوتسال جام باشگاه های آسیا

»مس« به طال نرسید

ضد  حمله

گل محمدی: 
در مشهد ورزش اولویت پانزدهم است

ورزش: یحیی گل محمدی،سرمربی شــهرخودرو ضمن ابراز گالیه از 
امکانات مشهد برای شهرخودرو و حضور در آسیا گفت: از وزیر ورزش 
درخواست دارم که به مشهد بیاید و ببیند که اینجا سرانه ورزش خیلی 
پایین اســت. اگر در تهران ورزش اولویت سوم باشد، در مشهد ورزش 
اولویت چهاردهم و پانزدهم اســت و بحث ایجاد امکانات ورزشی برای 
جوانان مطرح نیست. کار کردن در مشهد خیلی سخت است. جوانان و 
استعدادهای خوبی هستند، ولی هیچ رسیدگی به این جوانان نمی شود.

محکومیت استقالل بابت حق آموزش اسماعیلی 
ورزش: کمیته تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال، باشگاه استقالل را 
بابت حق آموزش فرشید اسماعیلی و شکایت مرتضی صادقی محکوم 
کرد. با توجه به شکایت باشگاه فجر سپاسی شیراز از باشگاه استقالل، 
این باشــگاه به پرداخت مبلغ 250 میلیون ریال بابت یک ســال حق 
آموزش فرشید اســماعیلی در حق خواهان محکوم شد. همچنین در 
پی شکایت مرتضی صادقی از باشگاه استقالل، این باشگاه به پرداخت 
مبلغ ۴00 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 8 میلیون ریال بابت هزینه 

دادرسی درحق خواهان محکوم شد.

کالدرون قراردادش را ثبت کرد
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس قراردادش را با این تیم ثبت 
کرد. گابریل کالدرون دیروز با حضور در هیئت فوتبال اســتان تهران 

قراردادش را با باشگاه پرسپولیس به ثبت رساند.

مهلت دو روزه کمیته انضباطی به قلعه نویی
ورزش: به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، به دلیل تخلفات امیر 
قلعه نویی سرمربی تیم سپاهان اصفهان به دلیل عدم رعایت ماده 71 
مقررات انضباطی مبنی بر توهین و اهانت نسبت به مقام رسمی فوتبال 
از طریق مصاحبه با اصحاب رسانه، کمیته انضباطی اعالم کرد براساس 
بند 2 مــاده 20 از مقررات انضباطی و با توجه به شــکایت واصله علیه 
قلعه نویی، به وی ابالغ می شود چنانچه دفاعیاتی دارد طرف مدت دو روز 
از تاریخ این ابالغیــه )98/5/2۴(، دفاعیات خود را به کمیته انضباطی 

ارسال کند.

مدافع سابق استقالل رسماً نارنجی پوش شد
ورزش: آرمین سهرابیان مدافع چپ پای استقالل در لیگ هجدهم بعد 
از آنکه نتوانست نظر مساعد آندره استراماچونی را برای حضور در این تیم 
جلب کند جدا شد و به سایپای تهران پیوست.او در هفته های گذشته 
در تمرینات سایپا حضور داشت و یکی از سهمیه های لیگ برتری این 
تیم محسوب می شد و دیروز هم با حضور در هیئت فوتبال استان تهران 
قراردادش را به ثبت رســاند تا در لیگ نوزدهم رســماً شاگرد ابراهیم 

صادقی در سایپا باشد.

پیام ویلموتس به مناسبت آغاز فصل جدید 
لیگ برتر

ورزش: مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی در آستانه آغاز فصل جدید 
لیگ برتر پیامی خطاب به تیم های لیگ برتری صادر کرد.

در پیام ویلموتس آمده اســت؛آقایان عزیز،ســرمربیان لیگ برتری و 
همکاران ارجمند در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر ایران هستیم. 
می خواهم عالقه و آرزوی قلبی خود و همه همکارانم در کادر فنی تیم 
ملی را برای اینکه فصل جدید، مســابقاتی در باالترین ســطح ممکن 
ببینیم را ابراز کنم، در شرایطی که همه تیم ها به رقبای خود و همچنین 

تصمیمات داوری احترام بگذارند.
بازیکنان باشگاه ها؛می خواهم به این نکته مهم اشاره کنم که همکارانم 
و خود من به صورت منظم در مســابقات شــما حاضر خواهند شد تا 
عملکردتان را در باشگاه هایتان مورد بررسی قرار بدهند.به طور حتم، 
چشم های تیم ملی برای یافتن ظرفیت های تازه و استعدادهای جدید 

جهت تیم ملی مان باز خواهد بود.

حضور میلیچ در ایفمارک
 ورزش: هروویــه میلیــچ، مدافع کــروات مدنظر اســتقالل پس از 
کش و قوس های فراوان بر ســر شــرایط حضورش در ایــران و مبلغ 
قراردادش، بامداد جمعه وارد ایران شد تا برای عقد قرارداد با آبی های 
پایتخت در تست  پزشــکی بدهد.در همین راســتا، میلیچ دیروز ابتدا 
آزمایش های MRI را زیر نظر پزشکان باشگاه انجام داد و سپس برای 

انجام ادامه تست های پزشکی به ایفمارک رفت.

نصیرزاده مدیرعامل ماشین سازی شد
ورزش: هوشــنگ نصیرزاده برای بار دوم به سمت مدیرعاملی باشگاه 
ماشین ســازی درآمد. هوشــنگ نصیرزاده که دو ماه پیش از سمت 
مدیرعاملی باشگاه استعفا داده بود، به علت کسالت جمشید خطیبی 
به سمت مدیرعاملی ماشین ســازی بازگشت.جمشید خطیبی که به 
علت کسالت در بیمارستان بستری شده، به دستور پزشکان باید مدتی 

استراحت کند.

زمان آغاز جام حذفی فوتبال مشخص شد
ورزش: امیرحسین روشنک، مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی فوتبال 
درباره زمان شروع این مسابقات گفت: این مسابقات از جمعه اول شهریور 
آغاز می شود و سپس مرحله دوم در 2 شهریورماه قرعه کشی می شود و هفت 
روز بعد تیم ها به مصاف هم می روند. سپس بالفاصله در روز دهم شهریور 
ماه قرعه کشی مرحله سوم است.وی ادامه داد: بعد از برگزاری بازی های این 
مرحله، دور چهارم در روزهای 31 شهریور و یکم مهر برگزار می شود که 

تیم های لیگ برتری از این دور وارد مسابقات می شوند.

وضعیت نوراللهی با پرسپولیس در ابهام
ورزش: در حالی که قرار اســت از روز پنج شنبه لیگ برتر آغاز شود اما 
وضعیت احمد نوراللهی با پرســپولیس هنوز به صورت کامل مشخص 
نشده است.  نوراللهی که با پیشنهادهایی از برخی از تیم های خارجی 
روبه رو شده بود تا پایان فصل با پرسپولیس قرارداد دارد و در حالی که 
ایرج عرب مدیرعامل این باشگاه با همه بازیکنان تمدید قرارداد کرده 
است اما با نوراللهی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده و این مسئله آینده 
این بازیکن را در جمع سرخپوشان با ابهام روبه رو کرده است. از طرف 
دیگر این بازیکن بخش نســبتاً زیادی از مطالبات مالی فصل گذشته 
خود را از پرســپولیس نگرفته و این مسائل هنوز درباره نوراللهی مبهم 

مانده است.

منهای فوتبال

هفته دوم لیگ یک فرانسه
رن-پاریسنژرمن

           یکشنبه 27 مرداد - ساعت: 23:30 از شبکه ورزش

هفته دوم لیگ برتر انگلیس
ولورهمپتون-منچستریونایتد

                   دوشنبه 28 مرداد - ساعت: 23:30 از شبکه ورزش

هفته دوم لیگ برتر انگلیس
چلسی-لسترسیتی

 یکشنبه 27 مرداد - ساعت: 20:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در بالتکلیفی
ورزش: مربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران با بیان اینکه امیر توکلیان 
برنامه های آینده تیم ملی نوجوانان را به مدیر تیم های ملی ارائه کرده است، 

گفت: منتظر تصمیم فدراسیون درباره کادر فنی هستیم.
مصطفی علیزاده درباره سرانجام همکاری کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد 
نوجوانان ایران پس از کسب عنوان نایب قهرمانی جهان، اظهار کرد: پس 
از پایان رقابت های قهرمانی جهان، کادر فنی تیم ملی نوجوانان برنامه های 
خود را به مدیر تیم های ملی اعالم کرد. در این برنامه، حتی طرح هایی که 
اجرای آن ها می تواند برای رده های پایه مفید باشد نیز اعالم شد. منتظر 
تصمیم گیری فدراسیون و مدیر تیم های ملی درباره کادر فنی کشتی آزاد 

نوجوانان هستیم تا ان شاءاهلل پس از آن برنامه ها را با قدرت  پیگیری کنیم.

دوپینگ هفت وزنه بردار دیگر روس 
ورزش: در حالی که هفته گذشته فدراســیون جهانی وزنه برداری طبق 
گزارش های مک الرن و آزمایشگاه مسکو، پنج وزنه بردار روس را به صورت 
موقت تعلیق کرد، فدراسیون جهانی اعالم کرد که هفت وزنه بردار روس دیگر 

نیز به همین خاطر با محرومیت روبه رو شده اند.
فدراسیون جهانی وزنه برداری اعالم کرده است که به شدت با ورزشکارانی 
که قوانین ضد دوپینگ این نهاد را زیر سؤال می برند، برخورد می کند. انتظار 
می رود در روزهای باقی مانده نیز بار دیگر، با ورزشکارانی که آزمایش آن ها در 

این رشته ورزشی مثبت شده برخورد شود.

شاهین طبع: 
فهرست جام جهانی هنوز نهایی نشده!

ورزش: نخستین نوبت تمرین تیم ملی بسکتبال مردان از دیروز در تاالر 
بسکتبال آزادی زیر نظر مهران شاهین طبع آغاز شد. ملی پوشان تا چند روز 
قبل در اردوهای اروپایی حضور داشتند و بعد از برگزاری چند بازی تدارکاتی 
سنگین به تهران بازگشتند. ملی پوشان بسکتبال تا روز دوشنبه 28 مرداد 
تمرینات خود را در تهران پیگیری می کنند و روز سه  شنبه برای حضور در 

تورنمنت و حضور در مسابقات جام جهانی راهی کشور چین می شوند.
مهران شاهین طبع، سرمربی تیم ملی درباره ترکیب نهایی تیم ملی برای 
حضور در جام جهانی چین اظهار داشت: فهرست نهایی ملی پوشان در پایان 

تمریناتی که در تهران خواهیم داشت، اعالم می شود.
این در حالی است که روز گذشته مسعود قاسمی، سرپرست تیم ملی اعالم 
کرده بود همان 12 بازیکنی که به تورنمنت های اروپایی اعزام شدند، فهرست 

نهایی ایران در جام جهانی را هم تشکیل می دهند.

یزدانی در انتظار نشست کادر فنی تیم ملی
ورزش: آزادکار وزن 97 کیلوگرم اردوی تیم ملی کشتی کشورمان همچنان 
برای رسیدن به دوبنده تیم اعزامی در رقابت های جهانی در انتظار نشست 
ویژه کادر فنی و تصمیم نهایی است. رضا یزدانی چندی پیش در حالی که در 
فهرست نفرات اعزامی به تورنمنت بین المللی گرجستان قرار داشت و باید 
در این میدان تدارکاتی به مصاف رقبای خود می رفت، در واپسین لحظات 
اعزام در نامه ای به کادر فنی از همراهی تیم انصراف داد. تصمیمی که به گفته 
خودش به دلیل بیماری و نبود آمادگی الزم اتخاذ شده بود اما کادر فنی را 
وارد چالش جدیدی کرد تا بحث انتخاب ملی پوش وزن 97 کیلوگرم با ابهام 
بیشتری مواجه شود. به هر حال رضا یزدانی همچنان به تمریناتش در اردوی 
تیم ملی کشتی آزاد ادامه می دهد و همچنان امیدوار است بتواند نماینده وزن 
97 کیلوگرم ایران در رقابت های جهانی 2019 قزاقستان باشد، اما درحال 

حاضر برای قطعی شدن این موضوع باید در انتظار تصمیم کادر فنی بماند.
ترکیب نهایی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابت های جهانی 
2019 قزاقستان روز 16 شهریور ماه اعالم می شود که کادر فنی اعالم کرده تا 

آن زمان احتمال هر تغییری در ترکیب مورد نظر وجود دارد.

بهداد سلیمی: به المپین ها خدمت خواهم کرد
ورزش: قهرمان وزنه  برداری المپیک لندن گفت: تالش می کنم در فرصتی 
که در اختیارم گذاشته شده توانایی ام را نشان دهم و به المپین ها خدمت کنم.

بهداد سلیمی درباره سمت جدید خود در کمیته ملی المپیک بیان کرد: آقای 
صالحی امیری با توجه به شناخت و لطفی که به من داشت، این فرصت را در 
اختیارم گذاشت تا توانایی خودم را نشان دهم. من مشاور او در امور المپین ها 
هستم و کارهای مربوط به تمام المپین ها، پیشکسوتان و کسانی که هنوز 
ورزشکار هستند را انجام می دهم و سعی می کنم بتوانم به آن ها کمک کنم.

سلیمی در مورد اینکه به نظر می رسد از رشته خودش یعنی وزنه برداری 
دور شده باشــد، تأکید کرد: به هر حال این کار هم به طور غیر مستقیم با 
وزنه برداری در ارتباط است چون بخش عظیمی از المپین ها از وزنه برداری 
هستند که باید با آن ها در ارتباط باشم. هیچ وقت از وزنه برداری دور نمی شوم 
و تالش می کنم حداکثر ارتباط را داشته باشم وسعی می کنم در جای جدید 

هم به وزنه برداری خدمت کنم.

حضور مأموران وادا در اردوی تکواندو
ورزش: مأموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ در راستای حضور سرزده 
در اردوی برخی رشته های ورزشی، این بار به اردوی تیم های ملی تکواندو 
مردان و زنان ایران رفتند و از سه ملی پوش تکواندو ایران تست دوپینگ 
گرفتند. مأموران وادا چهارشنبه هفته گذشته در اردوی تیم های ملی تکواندو 
ایران حاضر شدند و از آرمین هادی پور، سجاد مردانی و یلدا ولی نژاد تست 
دوپینگ گرفتند. مأموران وادا همچنین قصد داشتند از ابوالفضل یعقوبی نیز 
تست دوپینگ بگیرند که وی در اردوی تیم ملی حضور نداشت و بنا شد در 
آینده از وی تست دوپینگ گرفته شود. مأموران وادا در چند روز اخیر از 
برخی ورزشکاران وزنه برداری و دوومیدانی ایران نیز بر اساس فهرست 

درخواستی خود تست دوپینگ گرفته بودند.

» اوله گنار سولسشر« از َجو مثبت اولدترافورد می گوید

من یک سرمربی خوشحال هستم!
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فرهنگ و هنر

خبر

اميريان:
دعا مى كنم كتاب خواندن تبديل به «پُز» شود

خديجه زمانيان: داوود اميريان 
تبليغات صدا و ســيما را يكى از 
عوامــل مهــم عالقه مند كردن 

مردم به مطالعه عنوان كرد. 
نويســنده  اميريــان،  داوود 
كتاب هــاى پرفروشــى چــون 
«رفاقت به سبك تانك» و «جام 

جهانــى در جواديه» يكى از علل گريز مردم ايران را از كتاب، گرانى آن 
عنوان كرد. وى گفت: شايد عده اى بگويند پيتزا هم گران شده، اما باز هم 
مردم آن را مى خورند. به اين ها بايد گفت براى جامعه كتاب گريزى مانند 
جامعه ما، گرانى كاغذ بهانه خوبى است تا كسى سمت آن نرود. پس همه 
بايد دست به دست هم دهند تا كتاب باز هم مورد توجه قرار گيرد كه در 

اين بين رسانه ها به خصوص صدا و سيما نقش مهمى دارند.  
اميريان با بيان اينكه رسانه اى مثل تلويزيون در اين فرهنگ سازى نقش 
بسزايى دارد، از تجربه پويش خواندن كتابش در برنامه خندوانه گفت و 
پيشنهاد داد، برنامه سازان تلويزيون جايى براى كتاب در برنامه هايشان 
قــرار دهند. وى گفت: با آنكه «جام جهانى در جواديه» پيش از آنكه در 
پويش كتابخوانى برنامه «خندوانه» قرار بگيرد به چاپ هاى متعدد رسيده 
بود، اما خوشحالم كه حداقل اين كتاب توانست اين طور به تلويزيون راه 
پيدا كند.  اميريان با بيان اينكه شايد تبليغ هاى اينچنينى نتواند به سرعت 
ما را به مقصد اصلى كه همان آشتى جامعه با كتاب است برساند، توجه 
رسانه ها را به كتاب زمينه ساز توجه جامعه به كتاب عنوان كرد. وى گفت: 
با توجه به گرانى كاغذ و كتاب و مافيايى كه وجود دارد، بايد همه دست 
به دســت هم دهند تا كتاب بيش از گذشته مقابل چشم مردم باشد تا 
مردم مجبور شــوند آن را در سبد خريدشان قرار دهند . همه مى دانيم 
كتاب و مطالعه چه جايگاهى در تربيت انسان امروز و نسل هاى بعد دارد. 
نويسنده «داستان مريم» يكى ديگر از راه هاى ترويج كتابخوانى را اهميت 
دادن خانواده به مسئله كتابخوانى عنوان كرد. وى گفت: پدر و مادر تأثير 
مســتقيمى روى بچه ها دارند. همان طور كــه بچه ها از پدر و مادر الگو 
مى گيرند در كتابخوانى هم تحت تأثير آن ها هســتند. پدر و مادرى كه 
اهل مطالعه باشند حتماً بچه هايى خواهند داشت كه بى توجه به كتاب 
نيستند. براى مطالعه هم نياز نيست حتماً پول خرج كنيم، مى توان عضو 

كتابخانه شد و از كتاب ها استفاده كرد. 
اميريان در ادامه گفت: دعا مى كنــم روزى كتاب خواندن در جامعه ما 
تبديل به «پز» شــود و همان قدر كه جامعه به خانه، لوازم و ديزاين آن 
اهميت مى دهند، به داشتن يك كتابخانه كوچك در منزل نيز اهميت 

دهند.

آغاز ساخت سريالى در مورد سيل زدگان
افخمى «رعد و برق» را كليد مى زند

تسنيم: بهروز افخمى از شروع 
ساخت سريال «رعد و برق» در 

ايام پاييز خبر داد.
بهروز افخمى از شــروع ساخت 
ســريال «رعد و بــرق» در ايام 
پاييز خبر داد و گفت: فعًال روِى 

آتيال پســيانى و عبدالرضا اكبرى حســاب باز كرده ايم. وى با اشاره به 
پيش توليد اين ســريال تلويزيونى به خبرنگار تسنيم گفت: اين روزها 
عــالوه  بر تحقيق هاى ميدانــى و مطالعاتى، فيلم هاى گرفته شــده از 
حوادث سيل را نيز بررسى مى كنيم. با افرادى كه در اين حوادث بودند 
صحبت هايى انجام مى شود و فيلم نامه را مى نويسيم. البته يك مقدار هم 
ساخت استخر در دستور كار است. همه شهرهايى كه اين اتفاق در آنجا 
افتاده مدنظر سريال «رعد و برق» است؛ از آق قال و گنبدكاووس گرفته 
تا گرگان، گلستان، سيمين شهر، بندر تركمن. در اين شهرها فيلمبردارى 
داريم و بخش هايى از ســريال هم به تهران اختصاص پيدا مى كند. در 
خرم آباد، پلدختر، كرمانشــاه، انديمشك، سد كرخه، اهواز، سوسنگرد، 
شــادگان و خيلى از شــهرهاى ديگر مورد نظر روايت ما خواهند بود. 
افخمى در پاسخ به اين پرسش كه آيا فضاى سريال كمدى و حادثه اى 
خواهد بود، افزود: «اين سريال فضايى حادثه اى با لحن شوخ طبعى دارد 
كه همراه با موقعيت هاى كمدى مخاطب را درگير يك روايت همه جانبه 
و جــذاب مى كند. چنان كه خود ســيالب هاى اخير هم براى خيلى ها 
بيشتر نوعى ماجراجويى بود». اين كارگردان درخصوص تركيب بازيگران 
سريال «رعد وبرق»   گفت: «به بازيگران زيادى فكر كرده ايم، اميدوارم 
بازيگران اصلى آن هايى باشند كه من به بازى و كاربلديشان عالقه دارم 
و بارها با آن ها كار كرده ام. فعًال آتيال پســيانى و عبدالرضا اكبرى جزو 

بازيگران اصلى اين سريال هستند».

 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل  فيلم ماجراجويانه «منطقه 
پرواز ممنوع» روايتگر داســتان سه نوجوان است كه در حين 
آماده  شــدن براى مســابقه ســاخت پهپاد، با پيدا شدن يك 
يوزپلنگ در حوالى محل زندگيشان، وارد مسائل و درگيرى هاى 
مختلف و مهيجى مى شوند. فيلم پر از هيجان و تعقيب و گريز 
است، لوكيشن هاى متعدد و لحظه هاى جذابى دارد كه مخاطب 
نوجوان را درگير مى كنــد. اين فيلم كه در ژانر ماجراجويانه و 
براى مخاطب نوجوان ساخته شده، نخستين فيلم سينمايى امير 
داسارگر در جايگاه نويسنده و كارگردان است. تهيه كنندگى كار 
نيز با حامد بامروت نژاد و محصول دفتر جبهه فرهنگى انقالب 
اسالمى است. هادى حجازى فر، محمد فيلى، متين پاكزاد، متين 
كرمانى، عليرضا اكبرى، على ذكريايى، زين العابدين تقى پور و 
بهار نوحيان نيز از بازيگران اين فيلم هستند. به بهانه اكران اين 
فيلم در سى و دومين جشنواره بين المللى فيلم هاى كودكان و 
نوجوانان كه 28 مرداد تا 4 شهريور 98 در شهر اصفهان برگزار 

مى شود، با كارگردان و تهيه كننده اين فيلم گفت و گو كرديم. 
حامد بامروت نژاد، تهيه كننده «منطقه پــرواز ممنوع» درباره 
جزئيات ســاخت اين فيلم مى گويد: اين فيلــم در ادامه فيلم 
«هنگامه» بــا موضوع مدافعان حرم بود و مى خواســتيم كار 
بعدى مان هم در همين حال و هوا باشد، به دنبال سوژه بوديم 
كه كم كم به ماجرايى با ماهيت رابطه پدر و پســرى رسيديم، 
قصه پدر مدافع حرم و پســرش. بعــد از چندماه هم فيلم نامه 

«منطقه پرواز ممنوع» نوشته شد كه مخاطب نوجوان دارد. 
وى درباره انگيزه ســاخت اين فيلم توضيح مى دهد: سينما و 
صنايع فرهنگى در حوزه توليدات فرهنگى براى مخاطب نوجوان 
ضعيف عمل كرده اند. براى اين مخاطب نه فيلم و نه محصول 
متنوع و متناســبى وجود دارد. همين ماجرا براى ما انگيزه اى 
شد تا براى مخاطب نوجوان كارى جدى و جذاب توليد كنيم. 

  فقر توليد اثر در سينماى ماجراجويانه  نوجوان
بامروت نژاد درباره سختى هاى ساخت 
اين فيلم كه نخستين پروژه سينمايى 
اميرداســارگر در مقام كارگردان بوده 
است، مى گويد: سختى كار از موضوع و 
ژانرى كه براى آن انتخاب كرديم، آغاز 
شد. اگر مى خواستيم در ژانر اجتماعى 

يا حتى ژانر كودك فيلم بسازيم، نمونه هاى زيادى براى كسب 
تجربه وجود داشــت تا بتوانيم فرصت ها و تهديدهاى پيش رو 
را پيش بينى كنيم، اما ساخت فيلم براى مخاطب نوجوان كار 
دشــوارى بود، چون نمونه هاى موفق در سينماى ماجراجويانه 
نوجوان بســيار كم اســت، در واقع سعى و خطا در كار ما بايد 
اتفاق مى افتاد، به طورى كه فيلم بزرگســال نشود يا به سمت 
مخاطب كودك نرود، بلكه به ذائقه مخاطب نوجوان پاسخ بدهد.
تهيه كننده اين فيلم ادامه مى دهد: سختى ديگرى كه با آن 
مواجه شــديم بازى گرفتن از نابازيگران نوجوان بود. براى 
اينكه مخاطب با قصه بكرى مواجه شــود، ترجيح داديم كه 
بازيگران نوجوان فيلم، پيش از اين ديده نشــده باشند، به 
همين دليل يافتن سه بازيگر نوجوان پروسه بسيار دشوارى 
بود و حدود دو ســه ماه دنبال آن ها بوديم، از 200 نوجوان 
درشــهرهاى مختلف تست بازيگرى گرفتيم تا در نهايت به 
سه بازيگر نوجوان فيلم رسيديم. طى دو ماه با آن ها، روزى 
3 تا 10 ســاعت تمرين كرديم تا آن ها را به ســطح بازى 

مناسب برسانيم. 
فيلمبردارى كار هم در جايى غير از تهران بود كه كار كردن 
با تيم توليد در خارج از تهران، ســختى هاى خودش را دارد 

اما از نتيجه كار راضى هستيم. 
وى با بيان اينكه ژانر نوجوان، لوكيشن هاى متنوع را مى طلبد، 
خاطرنشان مى كند: در اين فيلم حدود 50 لوكيشن داشتيم كه 
آماده ســازى گروه با اين تعداد زياد لوكيشن كار دشوارى بود، 
ضمن اينكه لوكيشــن ها خارج از فضاى تهران بود اما خروجى 
نهايى، اتفاق مباركى است.  بامروت نژاد با اشاره به برنامه اكران 
ســينمايى اين فيلم مى گويد: براى پخش فيلم با حوزه هنرى 
وارد مذاكره شــديم و قرار است فيلم آبان ماه روى پرده سينما 

بيايد كه برنامه مفصلى براى اكران آن داريم. 

با توجه به اينكه  سينماى ايران محصولى براى مخاطب نوجوان 
ندارد، فيلــم «منطقه پرواز ممنوع» با تمام تــوان وارد اكران 

مى شود تا بتواند مخاطب نوجوان را به سينما بياورد.

  فيلم هايى درباره نوجوانان و نه براى نوجوانان!
اين تهيه كننده سينما درباره فقر توليدات فرهنگى در حوزه 
مخاطب نوجوان و ضرورت تعدد ژانر در اين عرصه مى گويد: 
يكى از داليل بحران مخاطب در ســينما، نديدن طيف هاى 
مختلف مردم در آثار سينمايى است به همين دليل سينما 

رفتن در سبد فرهنگى خانوارهاى ايرانى جايى ندارد. 
وقتى فيلم ســازان عاليق و نيازهــاى طيف هاى مختلف را 
نمى بينند، هم موجب كمبود مخاطب و هم ســبب فقر ژانر 
در سينما مى شــوند. چقدر مخاطب داريم كه در روستاها 
يا شهرســتان ها زندگى مى كنند، خواست و نياز اين طيف 
از مخاطبان كمتر در فيلم هاى ســينمايى ديده مى شود به 

همين دليل آن ها هم مخاطب سينما نمى شوند. 
به باور بامروت نژاد، اين فقر آثار سينمايى نه فقط براى طيف هاى 
طبقاتى مختلف كه براى طيف هاى سنى هم وجود دارد، مثًال 
براى طيف كودك و نوجوان، فيلم هاى كمى وجود دارد و فقر 

ژانر هم بيداد مى كند.
وى با بيان اينكه ظلم به ســينماى نوجوان اين است كه ذيل 
سينماى كودك، قربانى مى شود، خاطرنشان مى كند: چند سال 
پيش قرار بود كه جشــنواره كودك از جشــنواره نوجوان جدا 

شــود ولى منتفى شــد، كاش اين دو از هم جدا مى شد تا فقر 
آثار در سينماى نوجوان، بيشتر خودش را نشان مى داد. اكنون 
سينمايى به نام سينماى نوجوان نداريم، معدود فيلم هايى كه 
به عنوان ســينماى نوجوان معرفى مى شوند، فيلم هايى درباره 

نوجوانان هستند و نه براى نوجوانان.
وى ادامــه مى دهــد: فيلم هاى معدودى كه دربــاره نوجوانان 
ســاخته مى شود، مخاطبش نوجوان نيســت، بلكه فيلم هايى 
كامالً بزرگسال است؛ چون فقر توليد در اين حوزه وجود دارد، 
فيلم هايى كه درباره نوجوانان ســاخته مى شود را هم در ذيل 
سينماى نوجوان قرار مى دهند در حالى كه سينما نوجوان كامًال 
زبــان و دنياى متفاوتى دارد، اما چــون مخاطب نوجوان را در 
حوزه هاى مختلف توليدات فرهنگى به رسميت نمى شناسند، 

محصولى هم براى آنان وجود ندارد.
به گفتــه اين تهيه كننده، عاليق و ديــد مخاطب نوجوان 
با مخاطب كودك و بزرگســال كامًال متفاوت اســت، مثًال 
سينماى كودك فانتزى مى خواهد اما جنس فانتزى نوجوان 
بــا كودك فرق مى كند. تخيل پردازى نوجوان با بزرگســال 
متفاوت اســت، ضمن اينكه نوجوانى، مقطع ســنى بسيار 
مهمى اســت و بايد به عاليق و نيازهاى اين مقطع ســنى 

حساس پاسخ داد. 

  بازخوردهاى خوبى از نمايش فيلم گرفتيم
امير داسارگر، نويســنده و كارگردان فيلم كه 10 عنوان فيلم 

كوتاه و نيمه بلنــد را در كارنامه كارى خود دارد، درباره جرقه 
ساخت اين فيلم سينمايى مى گويد: سه سال پيش مطالعاتى را 
در عرصه مدافعان حرم انجام مى داديم كه از دل آن پژوهش ها، 
با ماجراها و خانواده هايى آشنا شديم كه در يكى از آن خانواده ها، 
رابطه پدر و پسرى شديدى وجود داشت و از قضا، پدر خانواده 
شهيد مى شود، پس از اين اتفاق نتوانستم روى اين موضوع كار 
نكنم و به ســمت آن كشيده شــدم. پس از دو سال توانستيم 

فيلم را بسازيم.
وى ادامه مى دهد: ســاخت يك فيلم بلند نوجوانانه آن هم در 
كوه هايى با فاصله 800 كيلومترى از تهران، كار ســختى است 
ولى نتيجه كار، همه ســختى ها را برايمان لذتبخش كرد. اين 
فيلم زاده مدرسه سينمايى عمار است و اميدواريم كه در آينده 
شاهد خروجى هاى بيشتر و بهترى از اين مجموعه آموزشى و 
پژوهشى باشيم. وى درباره حضور هادى حجازى فر در جشنواره 
فيلــم كودك و نوجوان براى اكران اين فيلم يادآور مى شــود: 
آقاى حجازى فر ســر فيلمبردارى فيلم خانم كريمى هستند و 
نمى توانند حضور پيدا كنند، اما سه بازيگر نوجوان اين فيلم در 

اكران هاى جشنواره حضور خواهند داشت. 
داســارگر تأكيد مى كند: به ديده شدن اين فيلم در جشنواره 
خيلى اميدواريم ، چون بازخوردهاى خوبى از اكران اين فيلم از 
سوى مخاطب نوجوان گرفتيم. آن قدر بازخوردها از نمايش فيلم 

خوب بوده كه كلى انرژى گرفتيم.
به گفته وى اگرچه اين فيلم آنچه فيلم هاى پرفروش گيشه دارند 
را به ظاهر ندارد، ولى فيلم چون مخاطب خاص خودش را پيدا 
كرده و مخاطب شناسى دقيق و درستى داشته است، به فروش 

آن در گيشه اميدوارند. 

  پرداختن به رؤياهاى نوجوانان
چرا ســينماى ايران به فيلم ســازى 
براى مخاطب نوجوان بى توجه است؟ 
داسارگر پاســخ مى دهد: اصل ماجرا 
ضعــف در مديريت فرهنگى اســت. 
زمين بازى كه به واسطه جشنواره ها 
و جايزه هاى سينمايى تعريف كرده اند، 

جنس مخاطب محور ندارد به همين دليل به مخاطب نوجوان 
هم كامالً بى توجه است.

به گفته وى، اخبار فيلم هاى كودك و نوجوان را در ســايت ها و 
كانال هاى سينمايى كار نمى كنند، گويى شأن آن ها اين اجازه را 
نمى دهد، در حالى كه براى فالن فيلم اجتماعى دسته چندم، 
اطالع رسانى و تبليغات مى كنند. وى ادامه مى دهد: معموالً جوايز 
در جشنواره هاى مختلف سينمايى بين چند اسم ثابت مى چرخد 
و فيلم ها فقط در ژانر اجتماعى هستند. هيچ وقت از فيلم سازان 
كودك و نوجوان حمايتى نشده است و همين موجب مى شود 

كه انگيزه فيلمساز كودك و نوجوان گرفته شود.
داسارگر خاطرنشان مى كند: ما فيلم را به جشنواره فيلم فجر 
داديم اما به بخش مسابقه راه پيدا نكرد و حرفشان هم اين بود 
كه جشنواره كودك و نوجوان داريم، جاى فيلم شما آنجاست. 
يعنى جشــنواره فجر، چنين فيلم هايى را نمى بيند؟ امســال 
جشــنواره كودك و نوجوان هفت فيلم سينمايى بلند دارد كه 

دو سه تا از اين فيلم ها درباره نوجوان است و نه براى نوجوان.
وى در پايــان يــادآور مى شــود: آرزوى ما اين اســت كه 
اين فيلم به دســت مخاطبان اصلى خــودش كه نوجوانان 
هستند، برسد. امســال نوجوانان دوازده تا پانزده ساله يك 
فيلم براى خودشان دارند، فيلمى كه دغدغه هايشان در آن 
مطرح مى شــود. ما در اين فيلم، رؤيايى براى شخصيت هاى 
نوجوان تعريف مى كنيم كه در مسير رسيدن به آن رؤيا با موانع 
و ســختى هايى روبه رو مى شوند، اين فيلم نشان دهنده روحيه 

تالش و خستگى ناپذيرى در نوجوان ايرانى است. 
به گفته تهيه كننده فيلم، «منطقه پرواز ممنوع» در جشنواره 
فيلم كودك و نوجوان 6 روز اكران دارد و نخستين اكران آن روز 
سه شنبه 29 مردادماه در پرديس سينمايى چهارباغ اصفهان 
است. اتفاق خوبى كه امسال در جشنواره فيلم كودك و نوجوان 
رخ داده، قرار است فيلم ها همزمان با جشنواره در مراكز استان 

كشور هم نمايش داده شوند.

فارس: دبير نوزدهمين جشنواره تئاتر آيينى سنتى 
از معرفــى آثار برگزيده و بــا كيفيت براى اجرا در 

سالن هاى نمايشى تهران خبر داد.
داوود فتحعلى بيگــى، دبير نوزدهمين جشــنواره 
آيينى سنتى در ايستگاه پايانى اين جشنواره عنوان 
كرد:خوشبختانه كمك هزينه ها مشخص شده اما 
قرار است در جلسه اى كه داريم، پرداخت آن ها نيز 

مشخص شود.
وى در ادامــه دربــاره احياى آثار آيينى ســنتى 
نمايش هاى ايرانى گفت: 100 در صد بايد اين آثار 
احيا شــوند چنان كه بخشى از آن صورت گرفته، 
منتهــا هنوز در ابتداى راه هســتيم و بايد خود را 

تقويت كنيم.

فتحعلى بيگى در اين باره افزود: آن هايى كه ابتداى 
راه هستند بايد به تقويت خود دست بزنند، آن هايى 
كه ميانه راه  هستند نيز دست يك عده ديگر را هم 
بايد بگيرند و پيشكسوتان نيز بايد تجربياتشان را به 

ديگران منتقل كنند.
اين دبير جشــنواره آيينى ســنتى با اشــاره به 
جريان پيوســته و مداوم آثار نمايشى با هويت 
ايرانــى گفت: همين كــه مردم ايــن روزها از 
جشنواره استقبال كردند و شكوه و جالل خاصى 
كه كارها در اين ايام داشــت، نشان از جارى و 

روان بودن كارها دارد.
اين پيشكسوت تئاتر آيينى سنتى اظهار داشت: دو 
سوم از استان هاى كشور براى حضور در جشنواره 

اقدام كرده و موفق شــدند. خوشبختانه هنرمندان 
اقصى نقاط ايران به اين آثار براى حفظ و حراست 
از فرهنگ و هنر توجه دارند. اين اتفاق خيلى مهمى 
اســت كه همگان متوجه اهميــت اين نمايش ها 
باشــند؛ چرا كه مى توانند مــا را در مقابل هجوم 
بيگانگان چه عمدى و چه سهوى براى حفظ هويت 

فرهنگى مان، نگهدارى كنند.
وى با بيان اينكه متأسفانه پيشكسوتان هنرمند در 
اغلب عرصه ها يا خانه نشين شده اند يا دار فانى را 
وداع گفته اند، گفت: به همين علت هم هست كه 
در اغلب آثار ما يك جاهايى كاســتى هايى وجود 
دارد . پــس ما نياز به آموزش داريم تا نقاط ضعف 

را تقويت كنيم. 

فتحعلى بيگى يادآور شد: چه در بخش نقالى و چه 
در بخش هاى شبيه خوانى و نمايش هاى شادى آور 
نياز به كار بيشــتر داريم. بنابراين اين طور نيست 
كه بگويــم نمره نمايش هاى آيينى اكنون در همه 
حوزه ها 20 اســت، ما هم 11 و 12 و هم نمره 20 

داريم.
وى با ارائه يــك خبر خوش بــراى هنرمندان 
آيينى ســنتى گفــت: ما بعد از جشــنواره قرار 
اســت در روزهاى آينده جلسه اى تشكيل دهيم 
و آثارى كه از كيفيت خوبى برخوردار هستند را 
به مديران سالن ها معرفى كنيم. ساير هنرمندان 
هــم مى توانند براى گرفتن اجرا مثل بقيه اقدام 

كنند.

وعده دبير جشنواره تئاتر 
آيينى سنتى به برگزيده ها

معرفى آثار برگزيده 
براى اجرا در تهران

چهره خبر

به بهانه اكران اثرى تازه از سينماى انقالب

چهره نوجوان ايرانى در يك فيلم ملى

      صفحه 12

شماره 29/98/23267  تاريخ: 1398/05/24
آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت

ــين  سنگ سفيدى  فرزند على به شماره شناسنامه1189 و شماره ملى0681850817 صادره  آقاى حس
ــه 24 بجنورد به وكالت از ورثه  ــماره 102260مورخ 1398/04/29 دفترخان ــورد برابر وكالتنامه ش از بجن
ــى 0759517916 صادره از  ــماره مل ــنامه 1538 و ش ــين صابرى راد فرزند امان به شناس ــوم حس مرح
ــليم دو برگ استشهاديه كه صحت  ــماره 6020/98 مورخ 1398/05/17 با تس ــروحه ش جاجرم برابر مش
ــمى شماره 24 شهرستان بجنورد گواهى شده است مدعى  ــهود مذكور در آن در دفتر اسناد رس امضاء ش
ــدانگ پالك 5 فرعى از 3190 اصلى واقع  ــند مالكيت10/56 سهم از107/95 سهم از شش ــده اند كه س ش
ــى411954 به علت  ــماره چاپ ــماره ثبت14132صفحه 271 دفتر 81 به ش ــش يك بجنورد به ش در بخ
ــده است درخواست صدور سند المثنى نوبت اول نموده. لذا طبق ماده 120 آئين نامه  نامعلومى مفقود ش
ــبت به ملك مذكور بوده  ــود تا هركس مدعى انجام معامله نس قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى ش
ــار آگهى به اين اداره  ــد ظرف مدت 10 روز پس از انتش ــند مالكيت نزد خود مى باش و يا مدعى وجود س
ــند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد بديهى است چنانچه  مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س
ــبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام  ــد اداره ثبت طبق مقررات نس در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس

خواهد كرد.9806512
تاريخ انتشار: 1398/05/27

عليخان نادرى- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد
 

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــت به كالسه    ــرح دادخواس ــنامه   5749817768   به ش نظر به اينكه آقاى هادى الهى فر    داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  موسى الهى  ــورا درخواس 136    از اين ش
ــدرود زندگى گفته و ورثه حين  ــخ  1390/4/13 در اقامتگاه دائمى خود ب ــنامه 7 در تاري ــر    به شناس ف

الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  هادى الهى فر    فرزند موسى     كد ملى 5749817768    ت.ت 1361/11/20   نسبت فرزند مرحوم  

2.  زهرا الهى فر   فرزند موسى   كد ملى 5749755916  ت.ت  1356/1/20     نسبت فرزند مرحوم 
3.  خديجه الهى فر      فرزند موسى  كد ملى 5749780899  ت.ت  1359/2/1      نسبت فرزند مرحوم    
4.  سميه الهى فر     فرزند  موسى  كد ملى 1050277295  ت..ت   1369/12/15    نسبت فرزند مرحوم

ــبت فرزند   ــى 5749130762   ت.ت 1353/6/20 نس ــى   كد مل ــدى الهى فر   فرزند  موس ــد مه 5 . محم
مرحوم

6.  عليرضا الهى فر   فرزند موسى   كد ملى 5749954625  ت.ت   1364/3/20   نسبت  فرزند  مرحوم

7 . فاطمه الهى فر   فرزند  موسى   كد ملى 5749128040  ت.ت  1347/2/15   نسبت  فرزند  مرحوم 
8 . محمد رضا الهى فر فرزند موسى كد ملى 5749734625 ت.ت 1350/2/20 نسبت فرزند مرحوم 

9 . محمد اسماعيل الهى فر فرزند موسى كد ملى 5749895701 ت.ت 1367/5/1 نسبت فرزند مرحوم 
10 . سكينه بيگم حسينى فرزند سيد ابوالقاسم كد ملى 5749124185 ت.ت 1330/2/1 نسبت همسر مرحوم .       

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى 
مى نمايد  تا هركسى 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.9806508
سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
نظر به اينكه آقاى امراله محمدى حسينى ئى داراى شناسنامه شماره 0749015039 به شرح دادخواست 
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــه 980127 از اين ش به كالس
ــنامه 0749008946 در تاريخ 1392/8/10 در اقامتگاه دائمى  ــينى ئى به شناس گدامحمد محمدى حس

خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  آمنه مغول با كد ملى 0749580100 فرزند رسول صادره از تايباد همسر متوفى 

2- فقيرمحمد محمدى حسينى ئى با كد ملى 0749013494 فرزند گدامحمد صادره از تايباد فرزند متوفى
3- عطامحمد محمدى حسينى ئى با كد ملى 0749013508 فرزند گدامحمد صادره از تايباد فرزند متوفى

ــادره از تايباد                       ــد گدامحمد ص ــى 0749672625 فرزن ــد مل ــينى ئى با ك ــدى حس ــد محم 4- نورمحم
فرزند متوفى

5- امراله محمدى حسينى ئى با كد ملى 0749015039 فرزند گدامحمد صادره از تايباد فرزند متوفى
6- هاجر محمدى حسينى ئى با كد ملى 0749013631 فرزند گدامحمد صادره از تايباد فرزند متوفى
7- تاجور محمدى حسينى ئى با كد ملى 0749679778 فرزند گدامحمد صادره از تايباد فرزند متوفى

ــادره از تايباد فرزند  ــى 0749014385 فرزند گدامحمد ص ــد مل ــينى ئى با ك ــه محمدى حس 8- حاكم
متوفى

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

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9806507
تاريخ انتشار : 1398/05/27 

سيد سعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

س
,۹
۸۰
۶۵
۳۶

︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹑﹝️ ︑﹢س︫   ︨︦︣د  ︎️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣١٢۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٨۵٩٠١

 ﹤ ︡ : ︑︣از﹡︀﹝﹥ ﹝﹢رخ٩٧,١٢,٢٩︋  ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٠٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ﹜﹡︀︠ ٠٩٣٧٧٠٨٠٩٧ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹩︀﹝︽ دن﹐ ﹤︋ ︉﹆﹚﹞ ﹤﹞﹢︭︺﹞ ﹜﹡︀︠ ر︨﹫︡ . -آ﹇︀ی ا︫﹊︀ن ر﹋﹠﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٣٣٠۶١٣ ︉﹢︭︑
 ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا︡﹞ ️﹫﹨ ﹩﹚︮٠٩٣۴١٨٧١٧٧︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹩﹡︀﹀︮ر︋︀︋﹥ ﹝﹢︨﹢ی ا ﹩︋ ﹩︋
 ١٧۵۴٧٣٧١۶١ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀  ︋︀﹢︗ ︀︲ر ︡﹝﹞ ︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ﹥ ︻﹠﹢ان︋   ︋٠٩۴٣١١۶٨٧٨٣ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀ . آ﹇︀ی ︧﹟ ︗︀﹨︡ ︵︀﹨︣ا﹡﹩︋ 

. ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹊ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ️﹝︨ ﹤︋
(۵۶٩۶١٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

 ️︺﹠ ︣﹋️ ﹋︪️ و︮  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫︪︡﹞ ︀در﹡

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧۶٨٧ و 
١٠٣٨٠٢٣۴٨٣٨ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

︻﹞﹢﹝ــ﹩                      ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ﹝ــ﹢ارد ذ﹏ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع 
در  ﹝︣︋﹢︵ــ﹥  ﹝ــ︀ده  و  ︫ــ︡  ا﹜ــ︀ق  ︫ــ︣﹋️ 
 «︩︎ و ︹ــ︡: «︑﹢زا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د
︎ــ︦ از ا︠ــ︢ ﹝︖﹢ز﹨ــ︀ی ﹐زم و ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع 
﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ 

︫︡︀︊﹫﹝﹡ ️﹫﹛︀︺﹁
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 
(۵۶٨٨٨٣) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۶۵
۲۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︋︀︾︡اری ﹋︪︀ورزی 
︨ـ︣ ا﹁︣ازان ا︣ار ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︫︣﹋️ 
ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ٣۵۵١۴ و   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀︨ـ

١٠٣٨٠۵٠٩۵٧۴ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ 
 ﹩︱︑︣﹞- ١ :︡ ١٣٩٧,٠٧,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
︀زرس  ︺﹠ــ﹢ان︋  ﹙ــ﹛ زاده ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٠٧٨٠٩٨١︋ 
ا︮﹙﹩ و ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ ﹝﹞︐ــ︀ز ﹋︡﹝﹙ــ﹩: ٠٩۴١٧٧٢٠٨١ 
︋︺﹠ــ﹢ان ︋ــ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊ــ︡ل ︋︣ای ﹊︧ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 
ا﹡︐ــ︀ب ﹎︣د︡﹡ــ︡. ٢- روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر 
﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡. 
٣ - ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩۶ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 
(۵۶٨٨٧۴) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
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۸۰
۶۵
۲۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎︀رس ︨︀﹝︀ن 
︵ـ﹢س ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠ـ︀ص ︋﹥ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٢٣٨٧٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣٨٠٣٩٣١٨٢
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ا︨︐︀ن ﹁︀رس  ﹫︣از︋  ــ︺︊﹥ در︫  آدرس︫ 
، ︫︨︣︐︀ن ︫ــ﹫︣از ، ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ، ︫︣ ︫﹫︣از، 
 ︡﹫︀︋︀ن ︫ــ﹫︠ ، ️ــ﹥ ︮﹢ر︑﹍︣ ، ︠﹫︀︋ــ︀ن ﹨︡ا﹚﹞
 ٧ ︡ــ﹢م ، وا ﹑ک ٠ ، ورودی ١ ، ︵︊﹆﹥︨  ﹁﹆﹫ــ﹩ ،︎ 
 ︡﹫ ﹥ ﹝︣︡️ آ﹇︀ی︨  ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٧١٣۴٩۵٣۵٧٧︋ 
﹁︣ا﹝︣ز ︨﹫︡ ﹝﹆﹀﹩ ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در 

. ︡ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح ﹝︢﹋﹢ر ا︮﹑ح ﹎︣د
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۵۶٨٨٢٧) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔
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