
بايد خودت تمام دلم را عوض كنى
همزمان با آغاز ماه محرم، كاربران فضاى 
مجازى توفان توييترى بزرگى را با هشتگ 
#پيام_حســين به راه انداختند. در ادامه 
نمونه هايى از توييت هاى منتشــر شده 
توسط كاربران را مى خوانيد: «بزرگ ترين 
پيام امــام حســين(ع) اينه كــه براى 
انسان هاى آزاده، مرگ با عزت شيرين تر 
و گواراتر از زندگى با ذلت اســت... با اين دلــم به درد محرم نمى خورم/بايد 
خودت تمام دلم را عوض كنى... پرچمى كه عصر عاشــورا به دست حضرت 
زينب(س) برافراشته شد، امروز به دست زكزاكى ها و مدافعان حرم رسيده و 

پيام آور امتداد مقاومت است».

كاش به يك ميدان محدود نبود
سيدمحمد حســينى، وزير سابق فرهنگ 
و ارشاد اســالمى در حساب توييترى خود 
پيامــى را درباره ديوارنــگاره جديد ميدان 
وليعصر(عج) منتشر كرد. وزير سابق فرهنگ 
و ارشاد اســالمى در حساب توييترى خود 
نوشت: «در آستانه محرم پرچم برافراشته 
در عصر عاشورا به نشانه استمرار نهضت امام 
حسين(ع)، ديوارنگاره ميدان وليعصر(عج) شد. كاش به يك ميدان محدود نمى شد 
و شهردارى با نگاه فرهنگى در مناسبت هاى مهم، فرصت مى داد تا حداقل در22 

منطقه تهران چنين طرح هايى الهام بخش فضاى شهر شود».

«هانيه توسلى» ممنوع التصوير نيست
محمدحســين رنجبران، مديركل روابط 
عمومى صداوســيما در تازه ترين پست 
منتشــر شــده در صفحــه توييتــرش 
ممنوع التصويرى  دربــاره  شــايعه ها  به 
هانيه توسلى در رســانه ملى پاسخ داد. 
رنجبران در پست توييترى خود نوشت: 
«برخى از همكاران رسانه اى و مخاطبان 
از ممنوع التصويرى خانم هانيه توســلى پرسيدند كه با رئيس مركز صيانت 
ســازمان صحبت كردم و ايشان گفت: مركز صيانت به عنوان متولى موضوع 
تاكنون ممنوعيتى براى خانم توســلى نداشــته و اين خبر هاى جعلى كه 

متأسفانه ذهن هنرمندان و مردم را مشوش مى كند، نادرست است».

دو طرف سكه را ببينيد
چند صباحى اســت كه انتشار ويدئوهاى 
جنجالى از برخى سلبريتى ها در شبكه هاى 
اجتماعى واكنش هاى بسيارى را به دنبال 
داشته است، تصاويرى كه تعدادى باديگارد 
را در اطراف اين هنرمندان نشان مى دهد. 
رضا رفيع در همين راستا با انتشار ويدئويى 
از گفت و گويش با بهنــوش بختيارى در 
صفحه شخصى اينستاگرام خود، دليل حضور باديگاردها در اطراف بازيگران 
را موشكافى كرد. رفيع در اينستاگرام نوشــته است: «اين عزيزان، خودشان 
اقدام به اســتخدام باديگارد نمى كنند، بلكه در مراسمى عمومى كه مى روند، 
باديگارد هايى حضور دارند از سوى صاحبان مجلس كه آن ها را از دم در تا روى 
ســن همراهى مى كنند تا در هجوم خيل سينه چاكان، ناكار نشوند و خداى 

نخواسته آسيب نبينند. بايد هر دو روى سكه را ديد».

 مجيد تربت زاده  حتى اگر حس و حال محرمى 
و دلبستگى مان به اهل بيت(ع) را هم ناديده بگيريم 
و واقعه عاشورا را فقط به عنوان يك رخداد تاريخى 
نگاه كنيم، باز هم مى شــود از اين صحنه تاريخى، 
كالس درس و بحــث علمــى، جامعه شــناختى و 
انسان شناســى ســاخت و ابعاد و زواياى مختلفش 
را بررســى كرد. يك نكته پررنگ در واقعه عاشورا، 
تنوع جنســيتى، سن و ســال، نژادى، قبيله اى و... 
افراد حاضر در اردوگاه امام حســين(ع) است. يعنى 
اگر طفل 6 ماهه يا نوجوان 14 يا 15 ســاله اى در 
صحنه ماجرا حاضر اســت و برخى از تاريخ نويسان، 
جامعه شناســان و روايت كننده ها تــالش كرده اند 
حضور آن ها را حضورى فاميلى، احساسى و از روى 
دلبستگى هاى قومى و قبيله اى تفسير كنند، پيرمرد 
هفتاد و چند ساله اى مثل «حبيب بن مظاهر» هم 
هســت كه براى حضورش در كربال، هزار جور دليل 

عقلى، شرعى، دلى و احساسى دارد.

  پرونده حبيب
حكايت «حبيب» اگرچه صفــر تا صدش، حكايت 
دلدادگى و ايســتادن پاى واليت به نظر مى رســد، 
بــه جز اين ها اما اين ماجرا رمــز و رازهاى ديگرى 
هم دارد. پيرمرد طايفه «بنى اســد» براى رســيدن 
به بصيرتى كه ســال ها پس از پيامبر(ص) او را در 
صراط مستقيم مسلمانى نگه دارد، زندگى و گذشته 
پر فراز و فرودى را طى كرده است. در روزگارى كه 
خيلــى از خواص و بزرگان بــا پرونده هاى به ظاهر 
قطور مســلمانى، در مواجهه با رخداد عاشــورا، پا 
سســت كرده و چارچوب ايمانشــان به لرزه افتاده 
است، به جز عشق و ارادت، اين «بصيرت» و دانايى 

حبيب بن مظاهر است كه به دادش مى رسد. 
بصيرتى كه البته آســان بدســت نيامــده و نتيجه 
بيست و چند سال همزيســتى با رسول اكرم(ص) 
و همنشــينى و همنفســى چندين و چند ساله با 
على(ع) است.  او يك سال پيش از بعثت، در طايفه 
پرافتخار «بنى اســد» به دنيا مى آيد و از كودكى با 
نام و شهرت رسول خدا(ص) آشناست و اين افتخار 
را دارد كــه در طول عمرش همزمان با پنج معصوم 

زندگى كرده است.

  همه بهانه هايش
همه بهانه هــاى موجه و غيرموجــه را براى حاضر 
نشــدن در صحنه كربال دارد. بزرگ طايفه بنى اسد، 
از اشــراف و باسابقه هاى شــهر كوفه است و سن و 
سالش هم به جايى رســيده است كه مثًال در برابر 
نداى «هــل من ناصــر ينصرنى» عــذر بخواهد و 
اعتراف كند كه بازوانش قدرت شمشــيرزنى ندارد 
و دوران جنگيدنش گذشته است. آن قدرها هواخواه 
و دوستدار هم دارد كه اگر اراده كند، همه آن ها به 
دست و پايش مى افتند و نرفتنش به سوى مرگ را 

خواستار مى شوند. 
چه در كوفه و چه در ســرزمين هاى اطراف، به علم 
و دانايى و به پرهيزگارى شــهره اســت. بر اساس 
نوحه ها و يا اشعارى كه گاه و بيگاه درباره «حبيب» 
شــنيده ايد، او را فقــط پيرمرد و رئيــس و بزرگ 
طايفــه فرض نكنيد كه به اجبار و رودربايســتى به 
دعوت حســين بن على(ع) لبيك گفته باشد. براى 

آشــنايى با مقام و جايگاه علمــى «حبيب» كافى 
اســت بخش هايى از نامه امام(ع) بــه او را بخوانيد: 
«از حسين بن على به مرد فقيه، حبيب بن مظاهر. 
اى حبيب! قرابــت ما را با پيامبر(ص) مى دانى و تو 
بهتر از ديگران ما را مى شناسى و شخص آزادمرد و 
غيرتمندى هستى. از جان خود بر ما مضايقه مكن، 
رسول خدا(ص) در قيامت پاداش آن را به تو خواهد 
داد...». اينكه امــام(ع) او را «مرد فقيه» مى خواند، 
براى تعارف و احترام زياد نيســت. حبيب از جوانى، 
شــاگرد درس هاى اميرالمؤمنين(ع) بوده و فراتر از 
اين ها از خواص و اطرافيان ايشان به حساب مى آيد 

و حتى به برخى علوم و اسرار نهانى آگاه است.

  چطورى رفيق؟
او را همراه و همنفســى با على(ع) در رديف افرادى 
مانند كميــل و ميثم تمار حســاب كنيد. گواهش 
داســتان معروف صحبت هايش با ميثم تمار اســت 
كــه در آن هر كــدام، آينده ديگرى را پيشــگويى 
مى كند. ميثم سوار بر اسب در كوچه و خيابان هاى 
كوفــه مى رود كه رفيق شــفيقش حبيب از روبه رو 
مى آيد. البد از دور عشــق اللهى به هم مى رسانند و 
وقتى اسب هايشان، گردن به گردن مى شوند، حال 
و احوالى مى كنند و اين حبيب اســت كه با لحنى 
جدى انگار ســر شــوخى را باز مى كند: «... رفيق ! 
باور مى كنى من شيخى را در گذر زمان مى بينم كه 
موهاى جلو سرش ريخته، شكمش بزرگ تر شده و 
جايى كنار دارالرزق به كدوفروشــى مشغول است... 
ميثم! دير نيست كه اين رفيق ما را به سبب محبت 
به اهل بيت رســول خدا (ص) بر صليب مى آويزند 
و همان طور روى دار، شكمش را پاره مى كنند...». 
ميثم تمار با لبخندى فكورانه گوش كرد و گذاشت 
حرف هاى حبيب تمام شــود و بعد با همان لبخند 
پاســخ داد: «... و تو باور مى كنى حبيب اگر بگويم 
من پيرمرد ســرخ و ســفيدى را مى شناسم كه دو 
لگام بر دهانش مى زنند و او باز هم براى يارى فرزند 
رســول خدا (ص) خانه و زندگى اش را رها مى كند 
تا اينكه كشــته شود، سرش را از تنش جدا كنند و 
در شــهر بگردانند....»؟ دو رفيق اين ها را گفتند و 
لبخندزنان از يكديگر جدا شــدند. مردمى كه چاق 
سالمتى عجيب و غريبشــان را شنيدند، در حيرت 
ماندند. ماندند تا اينكه رفيق ســوم «ُرشيد هجرى» 

رسيد. 
پرســيدند: اين دو تا رفيق شــما دروغ مى بافتند؟ 
رشيد وقتى شرح ماجرا را از مردم شنيد با لبخندى 
تلخ گفت: خدا ميثــم را رحمت كند... يادش رفت 
بگويد آن روزها براى كسى كه سر حبيب را به شهر 

مى آورد، 100 درهم جايزه مى پردازند! 

  فرمانده لشكر
فقيه اســت، به خانــدان پيامبــر(ص) ارادت دارد، 
سرشــناس و مشــهور اســت و از علــوم ديگر آن 
قدرهــا بهره بــرده كه حداقل مى تواند سرنوشــت 
خود و دوســتانش را در آينه اين علــوم ببيند و... 
اما همه اين ها باز هم براى حاضر شدن در ميدان و 
آزمون دشوار و عجيب كربال كافى نيست؛ شجاعت 
هم الزم اســت. حبيب همــه آن هايى را كه گفتيم 
دارد و هســت، اما در عين حال جنگاورى شــجاع 

و كارآزموده هم هســت كه در ميــدان جنگ هاى 
مختلف در لشــكر علــى(ع) همه جــور هنرنمايى 
كرده اســت. بــراى همين فرماندهى ســمت چپ 
لشكر امام حســين(ع) در واقعه كربال به او سپرده 
مى شود. حبيب به جز اين ها غيرت دينى درست و 
حســابى هم دارد. گواهش ايستادن در كنار امامان 
زمان خودش و همان نامه امام حســين(ع) كه در 
پايان جمله اول به او مى نويســند: «تو انسان آزاده 
و غيرتمندى هســتى». در صحنــه كربال نيز فقط 
شجاعت و جنگاورى از خود نشان نمى دهد. درست 
مثل امام و رهبرش، به قول امروزى ها تا دقيقه 90 
دنبال نصيحت و هدايت دشــمنان بود. او از جمله 
افرادى اســت كه هم براى فرستاده هايى كه پيغام 
مى آورند و هم براى لشــكريان دشــمن، عصر روز 

تاسوعا و پيش از آن سخنرانى مى كند.

  دست هاى خالى
اين جور هم نبود كه حبيب آســان و بى دردســر، 
بدون اينكه كسى برايش مانع و مزاحمت ايجاد كند، 
خودش را به صحراى كربال رسانده باشد. به خصوص 
اينكه او از جمله نويسندگان نامه به امام حسين(ع) 
اســت و فرزند رســول خدا را با وعده اينكه يارى و 
حمايتت مى كنيم به كوفه دعوت كرده است. «ابن 
زياد» و مأموران و جاسوسانش پس از اينكه «مسلم 
بن عقيل» را به شهادت رسانده، مثًال بلوا و شورش 
كوفيان را خوابانده، چشم و دل ترسوها را ترسانده 
و دهان خيلى ها را هم با وعده وعيد بســته اند، حاال 
هرچه چشــم و گوش بوده، قرض كرده اند تا ببينند 
چه كســانى قصد پيوستن به حسين(ع) را دارند يا 
رفتارشــان بوى حمايت از او را مى دهد. حبيب در 
چنين شــرايطى موفق مى شــود جاسوسان را قال 

بگذارد و خودش را به امام(ع) برساند. 
وقتى هم همراهان اندك امام حسين(ع) را مى بيند، 
آرام نمى نشــيند. نوشــته اند كه: «از امام(ع) اجازه 
خواســت تا قبيله بنى اســد را كه در نزديكى كربال 
ســكونت داشــتند به يارى دعوت كنــد و امام به 
او اجــازه داد... به ميان قبيله خــود آمد و از آن ها 
درخواست كرد كه پســِر دختر پيامبر خدا را يارى 
كنيد تا شــرف دنيا و آخرت براى شــما باشد. 90 
مرد دعوتش را اجابت كردند... خبر به عمربن سعد 
رســيد... 400 مرد جنگى را ســراغ آن ها فرستاد، 
جدال درگرفت و جماعتى از بنى اسد كشته شدند... 
هر كســى كه زنده مانده بود، شبانه گريخت و خود 
را به قبيله «حى» رسانيد... حبيب شرمنده و دست 

خالى نزد امام بازگشت...».

  رجز هاى 75 سالگى
در ميــدان رجز مى خواند كه: مــن حبيبم و پدرم 
مظاهر، پهلوان ميدان نبرد و كارزار شعله ور... گرچه 
شما از ما فزون تريد، ولى ما حجتى واالتر و آشكارتر 
داريم... و اگرچه شــما خائن به عهد خود هستيد، 
ولى ما وفادارتر از شــما و شــكيباتريم... با همين 
رجزها و با ســن و ســال  باال، مى گويند بيشتر از 
60 هماوردش را ناكار كــرد... آخِر كار هم تيرها و 
نيزه هاى زياد و ضربات تمام نشدنى شمشير او را از 
پا انداخت تا همان طور كه رفيقش ميثم تمار گفته 

بود، سر از تنش جدا كنند.

تا هلهله اشك ها

رقيه توسلى: يا جارى اللصيق! كوفه بى وفاست... يا جارى اللصيق! سفير 
را سر بريدند... يا جارى اللصيق! كاروان اباعبداهللا به ارض بال رسيده است.

باز به اين زمزمه آويخته ام: «يا جارى اللصيق»...
اصًال سال هاســت وقتى محرم الحرام مى آيد، قوت قلبم اســت اين تكه از 

دعاى «مشلول»... و حالم با آن شيرازه و قوام مى يابد.
اصــًال همين كه زيرلبى مى گويم يا «جــارى اللصيق» پرده ها انگار كنار 
مى روند... فرشــته ها را مى بينم... مشــك ها را... پرندگان را... و نيمروزى 

كه پوست مى اندازد.
همين كه مى خوانم:  اى پروردگار،  اى همســايه ديوار به ديوار من! انگار 
تاريــخ فــراق و وصال و كفر و ايمان، عيان مى شــود پيش چشــمانم... 
ســِرپا مى شــوم و از خيابان هاى سياه پوش و  شــهر پُربيرق، مى لغزم تا 

دوردست ها... آنجا كه در هلهله اشك ها مى شنوم دشت نينواست.

هديه هاى محرمى

م.ظرافتى: محرم فقط ماه عزادارى نيســت . بيشتر از اين ماه شور و شين 
حسينى است و فرصتى كه در كنار اين شور حال ، به ترويج مفاهيم و شعائر 
عاشــورايى هم فكر كنيم. هيج جاى آداب و رســوم دينى مان هم ننوشته 
هديه دادن فقط مختص مثًال شــب و روزهاى عيد و شادمانى است. ديروز 
همه سايت ها و خبرگزارى ها تصاويرى را از پخش هدايايى عاشورايى ميان 
شهروندان تهرانى منتشر كردند. نوجوانان و جوانان با سربند هاى عاشورايى 
و لباس مشكى راه افتادند و آويزهايى را با طرحى از كلمه امام حسين (ع)  
همراه با يك شــاخه گل به راننده خودروهاى عبــورى هديه دادند. چون 
كارهاى خوب و قشنگ ، تعريف كردنى است و خودش ترويج « كار خوب» 
به حســاب مى آيد، انتشــار اين مطلب را بگذاريد پاى اينكه ما هم دلمان 

مى خواهد سهمى در اين كار خير داشته باشيم.

 مجازآباد
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ورزش
امروز ساعت 13 در جام جهانى بسكتبال 2019 چين

ايران- تونس
 فرصت اشتباه نيست

معاون ورزشى اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوى
در گفت وگو با قدس:

احتمال حضور شهردارى
در ليگ واليبال قوت گرفت

 دو نظر كامالً متفاوت درباره فيلم «قصر شيرين» آخرين ساخته رضا ميركريمى

خيلى شور، خيلى شيرين!

«لبيك يا حسين» آينده تاريخ
جنگ سرزمينى ايران يا دفاع مقدس، بى گمان يكى از حوادث بزرگ منطقه غرب 
آسيا يا خاورميانه است و از آنجا كه سرنوشت تاريخى جهان به سرنوشت خاورميانه 
وصل شده است پس بايد گفت، اين جنگ سرزمينى، بزرگ ترين حادثه تاريخى 

سال هاى پايان بخش قرن بيستم به شمار مى رود.
بنابراين، نگاه تاريخى به اين حادثه بزرگ و خونين و پرفراز و نشــيب، توسط هر 
هنرآفرينى و هر نويسنده و مورخ و پژوهنده اى، بايد «جهانى» باشد و فاصله پيدا 
كردن با آن به هر دليل و توجيهى كه باشد، فاصله پيدا كردن با منطق تاريخى، 
هويت دينى و انديشــه حسينى و عاشورايى ايران زمين خواهد بود. اين نقيصه و 
كمبود نيز بيش از هر چيزى به شخصيت واقعى جنگ و جنگاوران سلحشور آن 
لطمــه خواهد زد و از قدرت نفوذگرانه آن، در فرايندهاى توليد و مصرف فرهنگى 
خواهد كاســت. هر هنرمند، كارگردان و ســينماگرى بايد به اين اصل تاريخى و 
دگرگون كننده سرنوشت تاريخى خاورميانه، يعنى اصل «لبيك يا حسين» ايمان 
داشته باشد و همراه با اين اصل، آن را يك «نياز راهبردى تمدن امروز بشرى» بداند 
و يقين داشته باشد كه هر چه ارزش هاى جهانى و انديشه بشرى به سوى اين اصل 
تحول آفرين و دگرگون ساز نزديك شود، مى تواند از بنيادهاى فساد و سازمان هاى 
فرهنگى فسادپرستانه و كارگردانان فسادآفرين و خشونت آفرين جامعه جهانى دور 
شود. گاندى با پذيرش اين اصل بزرگ تاريخى توانست «انقالب هند» را رهبرى 
كند و با توليد قدرتمندانه وحدت ميان «هندوها» و «مسلمانان» آن را به ساحل 

استقالل برساند و شر امپراتورى انگليس را از جامعه و سرزمين هند قطع كند.
«عالمه اقبال الهورى» با پذيرش اصل «لبيك يا حسين» توانست هويت تاريخى 
مسلمانان هند را حفظ كند و با پناه بردن به «هويت دين»، عصر خويش و نسل 

خويش را از غرق شدن در انديشه و تمدن غربى پشتيبانى  كند.
شكست تاريخى «كمونيسم» و «ماترياليسم ديالكتيك» در ايران آغاز قرن بيستم، 
در حقيقت زانو زدن آن در برابر منطق پرقدرت عاطفى و انسانى «لبيك يا حسين» 
است. آرى، همين اصل ميهن ساز است كه همچون روحى بزرگ و ترس ناشناس 
و اميدســاز، در همه صحنه هاى نبرد سلحشورانه جنگ سرزمينى حاضر شد و با 
قدرت بخشى بى پايان، نسل دفاعگر و جنگنده را از هر ترس و هراسى بيرون آورد 
و فناورى برتر و سالح هاى پيشرفته دشمن را بى خاصيت كرد و همراه و همسو و 
همزبان شدن با «لبيك يا حسين» را مهم ترين سالح ميدان نبرد ساخت و در برابر 
ديدگان جهان و جهانيان، قدرت هميشــه پيروز «لبيك يا حسين» را به نمايش 
گذاشت. بنابراين، هرگز نبايد فراموش كرد كه اصل «لبيك يا حسين» اصل تاريخى 

راهبردى و پيش برنده نسل انقالب و نسل فرداساز و هميشه بهجت آفرين است.

پيرترين شهيد كربال  را چقدر مى شناسيد؟

حكايت «حبيب»
پس از تمديد قرارداد با االهلى

ابراهيمى در بلژيك 
به عزت اللهى پيوست

عكس گرام

نذر ارباب

 سينا واحد

آن روزها



کوتاه از ورزش

10
دوشنبه 11 شهریور 1398 

 2 محرم 1441 2 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9053 

ورزشـــی
11

            دوشنبه 11 شهریور 1398 
 2 محرم 1441 2 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9053 

سینا حسینی: مدیرعامل فصل گذشته تیم والیبال پیام 
مشهد در صفحه شخصی خود در اینستاگرامش مدعی 
شد که امشب خبرهای جدیدی را در خصوص آینده بازگو 
خواهد کرد. استوری مدیرعامل پیام نشان می دهد که وی 
همچنان امیدوار به تیمداری در سطح لیگ برتر است اما 
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
درباره آخرین وضعیت نماینده لیگ برتری استان می گوید: 
هیچ اتفاق جدیدی درباره نماینده والیبال استان رخ نداده 
به شــکلی که قانوناً ما مجموعه ای به نام تیم پیام نداریم 
مگر اینکه پیش شرط های اولیه برای حضور این تیم در 

لیگ برتر رعایت شود.

درحال حاضر تیمی به نام پیام نداریم
امیر زارعی در ادامه گفت و گو خود با خبرنگار قدس توضیح 
داد: با توجه به اینکه مجموعه پیام تنها مجوز تیمداری در 
رشته فوتبال را داشــت قانوناً نمی توانست در رقابت های 
فصل گذشــته لیگ برتر والیبال حضور پیــدا کند اما با 
رایزنی های ویژه موفق شــدیم مجوز شرکت این تیم در 
فصل گذشته را از فدراسیون بگیریم اما برای لیگ امسال 
فدراسیون والیبال نامه ای رسمی به اداره کل ارسال کرد و 
تأکید کرد تنها به شرطی مجموعه پیام می تواند در لیگ 
برتر حضور داشته باشد که مجوز فعالیت در رشته والیبال 

را داشته باشد.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
در ادامه گفت: آقای شیخ االســامی بــرای اخذ مجوز 
درخواست های کتبی خود را ارائه کرده است اما این مجوز 
منوط به رعایت پیش شرط های اولیه است که ابتدا بایستی 
بدهی های فصل گذشته پرداخت شود و طلب فدراسیون 
والیبال به حســاب این مجموعه واریز شود سپس مجوز 
قانونی صادر خواهد شــد. در واقع تنهــا در یک صورت 
مجموعه پیام به مالکیت آقای شیخ االســامی در لیگ 
برتر شــرکت می کند که بدهی نزدیک به2/5 میلیاردی 
آن پرداخت شــود در غیر این صورت اداره کل برابر نامه 

فدراسیون گزینه جدید را معرفی خواهد کرد.

احتمال تیمداری شهرداری 
امیر زارعی در پاسخ به این پرسش که چه نهادها یا ارگانی 
برای تیمداری در عرصه والیبال اعام آمادگی کرده اند، 
توضیح داد: قرار است شــهرداری و شورای اسامی شهر 

مشــهد تا روز پنجشــنبه تصمیم قطعی خــود را برای 
تیمداری در حوزه والیبال اعــام کنند اگر این اتفاق رخ 
دهد مجموعه والیبال با نام شهرداری در لیگ برتر حاضر 
خواهد شد. البته در این بین جا دارد به یک نکته هم اشاره 
کنم که اگر قبل از این زمان مجموعه پیام بدهی سنگین 
خود را پرداخت کند این تیم با همــان مدیریت قبلی به 

فدراسیون معرفی خواهد شد.

تاریخ برگزاری مجمع والیبال
وی در پاســخ به این پرســش که تاریخ برگزاری مجمع 
انتخاباتی هیئت والیبال مشخص شده است، توضیح داد: 
ما هفته گذشته نام اعضای پیشــنهادی برای شرکت در 
مجمع هیئت والیبال را به همراه نام دو کاندیدای متقاضی 
شرکت در این مجمع را به فدراسیون ارسال کردیم و تاریخ 
21 یا 27 شــهریورماه را برای برگزاری مجمع انتخاباتی 
اعام کردیم اما هنوز فدراسیون در این خصوص اعام نظر 
نکرده است، مطمئناً با تعیین تکلیف فدراسیون انتخابات 
والیبال نیز برگزار خواهد شد. زارعی در پاسخ به این پرسش 

که انتخابات تنها با دو نفر برگزار خواهد شد، نیز توضیح داد: 
حیدر خوش نیت و جبار قوچان نژاد به عنوان کاندیداهای 
متقاضی صاحیتشان تأیید شده ، از این رو ما انتخابات را با 
این دو کاندیدا برگزار خواهیم کرد. البته اگر مهدی نکویی 
سرپرســت هیئت نیز از خارج از کشــور به ایران برگردد 
ایشــان نیز می تواند به عنوان سرپرست هیئت در مجمع 
شرکت کند اما به عنوان کاندیدا نمی تواند به رقابت بپردازد 

چون تأیید صاحیت نشده است.

 6 کاندیدا برای ریاست دوچرخه سواری
معاون ورزشی اداره کل در خصوص برگزاری انتخابات هیئت 
دوچرخه سواری اســتان خراســان نیز توضیح داد: فرایند 
نام نویسی از کاندیداهای هیئت دوچرخه سواری تمام شده 
است و 6 کاندیدای متقاضی برای اخذ استعام های الزم به 
مراجع ذی صاح معرفی شدند، هر زمان که تأیید صاحیت ها 
صورت گرفت و اسامی رسماً اعام شد اعضای پیشنهادی 
شرکت کننده در مجمع و کاندیداهای نهایی به فدراسیون 

معرفی خواهند شد تا انتخابات برگزار شود.

انصراف پوررضایی از ادامه سرپرستی در بسکتبال
زارعی در پاسخ به این پرسش که تکلیف انتخابات هیئت 
بســکتبال چه خواهد شد و آیا زمان نام نویســی دوباره از 
کاندیداها تعیین شده، توضیح داد: ما هنوز مجوز الزم برای 
نام نویسی مجدد از کاندیداها را نداریم چون برابر آیین نامه 
انتخاباتی باید تا چهاردهم شهریورماه صبر کنیم اگر در این 
مدت مجمع انتخاباتی برگزار نشد، آنگاه باید دوباره نام نویسی 
را انجام دهیم، اما از آنجا که مجموعه مدیریتی فدراسیون 
همگی درگیر مسابقات جام جهانی بسکتبال و اخذ سهمیه 

المپیک هستند امکان برگزاری مجمع وجود ندارد.
وی درباره احتمال سرپرستی پوررضایی پس از گذشت این 
تاریخ برای مدیریت موقت هیئت بسکتبال استان گفت: بعید 
می دانم این اتفاق رخ دهد، چون وی تمایلی برای پذیرش این 
سمت را ندارد و درگیر فعالیت های اقتصادی است و به  دلیل 
اینکه ممکن است در ایران نباشند هنوز مسئولیت مجدد 
هیئت را نپذیرفته از این رو به احتمال زیاد یک گزینه دیگر را 
انتخاب خواهیم کرد تا به عنوان سرپرست مسئولیت اجرایی 
هیئت را برعهده گیرد تا انتخابات هیئت بسکتبال برگزار شود.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

احتمال حضور شهرداری در لیگ والیبال قوت گرفت

صیادمنش مشتری جدید پیدا کرد
ورزش: به نقل از سایت »hurriyet« ترکیه، باشگاه فنرباغچه تصمیم خود را گرفته 
تا اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی خود را قرضی بــه تیم دیگری منتقل کند.در 
نخستین گام می خواست او را به تیم ریزه اسپور منتقل کند اما توافق بین طرفین 
صورت نگرفت. در شرایط کنونی دو تیم هاتای اســپور و استانبول اسپور در حال 
رقابت با یکدیگر هستند تا صیادمنش را قرضی به خدمت بگیرند.پیش از این خبر 
پیشنهاد تیم دسته دومی هاتای اسپور مطرح شده بود اما استانبول اسپور مشتری 

جدید این مهاجم 18 ساله ایرانی است.

انصاری فرد: علیپور در پرسپولیس می ماند
ورزش: محمد حسن انصاری فرد  مدیرعامل پرسپولیس در مورد گایه های علی 
علیپور و تمایلش برای جدایی از پرسپولیس گفت: آقای علیپور پیشنهاد جدیدی 
از اروپا داشــتند اما طی این روزها با خودش و مدیر برنامه هایش جلسه داشتیم و 
مشکلی که بود حل شــده است. علیپور در پرســپولیس می ماند و با تمام توان در 
خدمت تیم است و ان شاءاهلل در فرصت مناسب در آینده اگر پیشنهادی بود ترانسفر 
می شــود. او تمام تمرکزش روی تیم خواهد بود و باز هم می درخشــد و با کمک 

هواداران بهترین عملکرد را خواهد داشت. 

طارمی باز هم بهترین بازیکن میدان شد 
ورزش: از هفته چهارم رقابت های لیگ فوتبال پرتغال، ریو آوه میهمان اسپورتینگ لیسبون 
بود و با نتیجه 3 بر 2 پیروز شد. نکته جالب اینکه هر سه گل ریو آوه از روی نقطه پنالتی زده 
شد.در این بازی مهدی طارمی 90 دقیقه در ترکیب ریو آوه حضور داشت و موفق شد پنالتی اول 
و دوم و سوم تیمش را بگیرد و به نوعی در این باره هت تریک کرد. سایت »هواسکورد« در ارزیابی 
فنی اش از این دیدار به مهدی طارمی نمره 8.1 را داد تا مهاجم ایرانی بار دیگر به عنوان بهترین 
بازیکن میدان انتخاب شود.طارمی هفته گذشته نیز برای ریوآوه خوش درخشیده بود و موفق به 

هت تریک شده بود و عنوان بهترین بازیکن میدان و هفته را از آن خود کرده بود.

جباری در آستانه عقد قرارداد با گل گهر سیرجان
ورزش: مســئوالن باشگاه گل گهر ســیرجان از مدتی پیش مذاکراتی را با مجتبی 
جباری، هافبک پیشین استقال و تیم ملی کشورمان برای اضافه شدن به کادر فنی 
تیم فوتبال این باشگاه انجام دادند. حتی جباری در دیدار گل گهر برابر سایپا هم در 
ورزشگاه دستگردی حاضر شد تا بازی شاگردان بگوویچ را از نزدیک تماشا کند. روند 
مذاکرات جباری با  گل گهر پیشرفت قابل ماحظه ای داشته است و طرفین به توافقات 
کلی دســت پیدا کردند. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، جباری به زودی به عنوان مربی 

جدید گل گهر سیرجان معرفی خواهد شد.

ورزش: امیــد ابراهیمی پس از اینکه از ســوی ســرمربی 
اسپانیایی باشــگاه االهلی در فهرســت مازاد قرار گرفت با 
گمانه زنی های فراوانی در خصوص آینــده خود روبه رو بود 
تا جایی که از سه باشگاه داخلی همین طور یکی دو باشگاه 
قطری به عنوان مقصد آینده این بازیکن ملی پوش نام برده 
شد. ابراهیمی که هنوز یک فصل دیگر با باشگاه قطری قرارداد 
داشت خیلی تاش کرد تا بتواند قراردادش را فسخ کند اما 
سران این باشگاه تمایلی به از دست دادن ستاره ایرانی خود با 
وجود درخواست سرمربی اسپانیایی نداشتند. از همین رو پس 
از چند مرحله مذاکره در نهایت باشگاه االهلی تصمیم گرفت 
با تمدید قرارداد امید برای یک فصل دیگر این بازیکن را به 

صورت قرضی راهی باشگاه یوپن بلژیک کند.

غضب ماتادور
امید ابراهیمی فصل قبل یکی از بهترین بازیکنان االهلی 
بود و نقش به سزایی در ایســتادن این تیم در جمع پنج 
تیم باالی جدول داشت. عملکرد او به حدی خوب بود که 
سران این باشگاه با رضایت از خرید ایرانی خود در همان 
هفته های پایانی به دنبال تمدید قــرارداد او بودند اما در 
تابستان سرمربی اسپانیایی در اردوی هلند با تغییر رویه 
تاکتیکی خود توجه چندانی به توانایــی امید ابراهیمی 
نشان نداد تا تصمیمی مشابه با همان تصمیمی که برای 
محمدرضا خانزاده دیگر ایرانی خود در زمستان گذشته 

گرفته بود را برای ابراهیمی نیز در دستور کار قرار دهد.
دی الباریرا سرمربی اسپانیایی پس از اینکه جایگزین 
میان ماچاال کارکشــته روی نیمکت االهلی شد 
تغییرات گسترده ای در فهرست خارجی های خود 
در کمتر از چند ماه ایجاد کرد تا جایی که از جمع 
چهار بازیکن خارجی فصل قبل یک نفر هم برای 
فصل جدید در جمع سبزپوشــان باقــی نماند تا 
همین موضوع به ســوژه ای جالب در رسانه های 
قطری تبدیل شود به خصوص با تصمیمی که در 
قبال ابراهیمی به عنوان یکی از بهترین بازیکنان 

فصل گذشته گرفته شد.

مکان امن ایرانی ها
امید که قراردادی سنگین با االهلی داشت پس 
از قرار گرفتن در فهرست مازاد مربی اسپانیایی 
در دو تا ســه مرحله مذاکره برای فسخ قرارداد 
شرکت کرد اما سران باشگاه تمایلی به از دست 
دادن او نداشتند. این بازیکن که پیشنهاداتی از 
السیلیه و همین طور الدحیل از لیگ ستارگان 
در کنار سپاهان، استقال و شهر خودرو ایران 
داشــت در نهایت دیروز با مواضع جدیدی از 

سوی باشگاه االهلی روبه رو شد و ترجیح داد با این پیشنهاد 
موافقت و به صورت قرضی راهی فوتبال اروپا و باشگاه یوپن 
شود، تیمی که مالکیت آن در اختیار آکادمی اسپایر قرار 
دارد و همواره مکانی امن برای ستاره های ایران بوده تا با 

ریکاوری الزم به دوران اوج خود بازگردند.
ســعید عزت اللهی دیگر ملی پوش فوتبال ایران هم سر 
از یوپن در آورد تا حاال با قرار گرفتــن امید ابراهیمی در 
کنارش، دو بازیکن هم پستی به امید فصلی درخشان در 
میانه میدان یوپن در ژوپیرلیگ خودشــان را برای کمک 
به تیم ملی در مقدماتی جــام جهانی 2022 آماده کنند، 
اتفاقی که می توانــد خبر خوبی برای مــارک ویلموتس 
سرمربی تیم ملی محسوب شود. شاید بد نباشد یادآوری 
کنیم فصل قبل یوپن برای نیــم فصل از مرتضی پورعلی 

در ترکیبش بهره بــرد اما این گنجی مدافع ایرانی هم 
همــکاری دوام چندانی 
نداشــت و مرتضی به 
فوتبال قطر و باشگاه 

العربی بازگشت.

نیــل جونز/مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: اگر 
نمی توانید خوب باشید باید حداقل خوش شانس باشید. 
لیورپول در بازی این هفته مقابل برنلی هر دو این عوامل را در 
اختیار داشت. پیروزی 3برصفر آن ها با مقدار خوش شانسی 
همراه بود اما به هر حال سبب شد که همچنان در تمامی 
بازی های خود در این فصل پیروز بوده و به صدر جدول لیگ 
برتر انگلیس باز گردند. آن ها 13 بازی پیاپی خود در لیگ که 
از فصل گذشته ادامه داشته را پیروز شده اند، اتفاقی که برای 

نخستین بار در تاریخ لیورپول می افتد.
حاال پس از چهار هفته که از لیگ برتر می گذرد داســتان 
این فصل مشخص شده و آن هم چیزی نیست جز رقابت 
لیورپول با منچسترسیتی برای قهرمانی! مانند فصل گذشته 
هیچ باشگاه دیگری نمی تواند پا به پای این دو تیم حرکت 
کند. آن ها سطح کیفیت کار و سطح استاندارد مسابقات را 
بسیار باال برده اند. با اینکه برای مسابقه عصر شنبه کسی 
شک و شــبهه ای در مورد پیروزی منچسترسیتی مقابل 
برایتون نداشت، اما برخی تصور می کردند که قدم گذاشتن 
شاگردان یورگن کلوپ به ورزشگاه تِرف مور می تواند مانند 
قدم گذاشتن روی پوست موز باشد. تیم برنلی در استادیوم 
خود توسط تماشاگرانی حمایت می شود که برای هر صحنه 
از بازی، تمام وجود برای تیمشان فریاد می کشند و از هیچ 
چیز بیشتر از اینکه بتوانند دندان های خود را بر تیم های 
مدعی فرو کنند لذت نمی برند. آن ها آماده بودند تا لیورپول 
را تا جایی که می توانند به چالش بکشند تا بفهمند که آیا 
قرمزها واقعاً آن جسارت گذشته را برای کسب سه امتیاز در 

همه زمین ها دارند یا نه.

در زمین مسابقه تیم برنلی تاش خود را کرد اما لیورپول 
در همه مقاطع باالتر از آن ها بود. کلوپ از تیمش خواسته 
بودند کــه در زمین محکم باشــند و آن ها هــم دقیقاً 
همان گونه بودند. آن ها در مقابــل قدرت فیزیکی برنلی 
ایســتادگی کردند، ضربات و زخم برخوردهای آن ها را 
تحمل کرده و البته چند تایی نیز خود به بازیکنان حریف 
وارد آوردنــد! پس از آن بود که یک مســابقه واقعی رقم 
خورد، اما پس از مدتی دیگر شبیه به یک مسابقه نبود و 

لیورپول کامًا سطح متفاوتی داشت.
کاری که منچسترسیتی و لیورپول هر هفته در حال انجام 
آن هستند خارق العاده است. آن ها لقب رقابتی ترین لیگ 
دنیا را از لیگ برتر انگلیس گرفته اند. این دو در مجموع از 
ژانویه که اواسط فصل گذشته می شود شکستی را متحمل 
نشده، و بی رحم و سنگ دالنه حریفان خود را از پیش رو بر 
می دارند و تبدیل به ماشین کسب پیروزی شده اند. تیم هایی 
که به مصاف ســیتی و لیورپول می آیند از همان ابتدا در 
زمین مسابقه سرهایشان را به پایین انداخته و قبل از سوت 
آغاز بازی با یک گل عقب هستند. وقتی در مقابل سیتی و 
لیورپول قرار می گیرید چگونه می خواهید نقطه ضعفی از 
آن ها پیدا کنید، و اگر پیدا کردید چگونه می خواهید از آن 
طریق به آن ها ضربه بزنید بــدون آنکه گارد خود را پایین 
آورده و خود را در معرض مشــت های مرگبار خط حمله 

آن ها قرار ندهید؟
نخستین ماه لیگ هنوز تمام نشده اما برای 18 تیم دیگر 
مسابقات تمام شده است. سیتی و لیورپول به معنای واقعی 

کلمه خوب هستند.

پس از تمدید قرارداد با االهلی

ابراهیمی در بلژیک به عزت اللهی پیوست
قدرت نمایی لیورپول و سیتی در لیگ برتر

تعیین تکلیف مدعیان قهرمانی 
تنها در چهار هفته اول!

ضد  حمله

دربی آخر شهریور
ورزش: به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته های سوم و چهارم 
لیگ برتر فصل 99-98 اعام شد که بر اساس این برنامه رقابت های هفته سوم 
جمعه ،شنبه، یکشنبه و دوشنبه 24،23،22و25 شهریور ماه و هفته چهارم 
جمعه 29 شهریور و یکشنبه 31 شهریور برگزار خواهد شد که دربی پایتخت 

در هفته چهارم و عصر یکشنبه ساعت 18:45 برگزار می شود.

کمیته انضباطی قلعه نویی را جریمه کرد
ورزش: به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی رأی خود 
را در مورد امیر قلعه نویی مبنی بر مطالب توهین آمیز نسبت به مقام رسمی و 
همچنین نشر اکاذیب با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله متن 
مصاحبه نامبرده با یکی از خبرگزاری ها و اظهارات ایشان در یکی از برنامه های 
تلویزیونی علیه مقامات رسمی و رکن قضایی فدراسیون فوتبال و با عنایت به 
دفاعیات ابرازی که پیرامون نداشتن سوءنیت و قصد در بیان مطالب و سایر 
قراین موجود در پرونده تخلفات انتسابی به ایشان از سوی کمیته انضباطی 
محرز و مسلم تشخیص و مستند به ماده 71 از مقررات انضباطی به پرداخت 
100 میلیون ریال با تذکر اعمال ماده 92 از این مقررات در رابطه با تخلفات 

احتمالی آتی محکوم می  شود.

فوتسال ایران در تدارک بازی با فرانسه و ایتالیا 
ورزش: به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال کشورمان 
با توجه به تقویم مسابقاتی، باید آبان ماه در مرحله مقدماتی و اسفند ماه سال 
جاری در مرحله نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به میدان برود.بر همین 
اساس، کمیته فوتسال با مکاتبات صورت گرفته از طریق روابط بین الملل 
فدراسیون با فدراسیون های ایتالیا و فرانسه و پیگیری موضوع، تاش می کند 

مقدمات برگزاری دیدارهای دوستانه در بهمن ماه را فراهم کند.

 سرمربی هنگ کنگ: از بازی با ایران 
تجربه کسب می کنیم

ورزش: میکسو پاتاینن، سرمربی تیم ملی فوتبال هنگ کنگ در گفت وگو با 
سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( درباره بازی با ایران در مرحله 
مقدماتی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت های 2023 آسیا اظهار داشت: 
بازی با ایران چالش بزرگی محسوب می شود. بازیکنان ایران بلندقد، قدرتمند، 
سریع و تکنیکی هستند. آن ها از لحاظ تاکتیکی خیلی خوب هستند و همه 
چیز دارند. وی افزود: من شخصی مثبت گرا هستم و می خواهم این چالش 
را با موفقیت پشت سر بگذارم. ما دو بازی متفاوت پیش رو داریم و می توانیم 
ذهنیت بازیکنان را نو کنیم. بازی با ایران چالش بزرگی است و ما از رویارویی با 

آن ها، تجربه فراوانی کسب می کنیم.

انتقال قرضی محرمی به لوکوموتیو زاگرب 
ورزش: باشگاه دینامو زاگرب صادق محرمی، بازیکن 23 ساله ایرانی خود را که 
در خط دفاعی بازی می کند از فهرست فصل جاری کنار گذاشت. این بازیکن 
به صورت قرضی تا پایان فصل برای تیم لوکوموتیو زاگرب بازی خواهد کرد.

براساس این گزارش، صادق محرمی با حضور پترا استویانوویچ و ایوان پینتو 
کار سختی برای بازی در جناح راست دفاعی دینامو زاگرب داشت  و در نهایت 

با تصمیم سران باشگاه به دیگر تیم زاگربی انتقال یافت.

بیک زاده مربی بادران شد
ورزش: باشگاه بادران تهران اعام کرد که هاشم بیک زاده، فعالیت خود را به 
عنوان مربی تیم فوتبال این باشگاه آغاز خواهد کرد. هاشم بیک زاده مدافع 
پیشین تیم های فوتبال فجر سپاسی شیراز، استقال و نفت تهران که سابقه 
چندین سال بازی در تیم ملی را در کارنامه دارد، هفته گذشته از میادین فوتبال 

خداحافظی کرد.

پیروزی توفانی شارلوا در شب بازگشت رضایی
ورزش: بامداد دیروز تیم شارلوا در بازی خارج از خانه هفته پنجم ژوپیلر لیگ 

بلژیک با نتیجه پرگل 4 بر صفر از سد تیم قعرجدولی واسلند گذشت.
کاوه رضایی که چنــد روز قبل با قراردادی قرضی از کلوب بروژ به شــارلوا 
بازگشت در بازی برابر واسلند از دقیقه 71 به جای ریوتا موریوکا، هافبک ژاپنی 
وارد زمین شد. علی قلی زاده و یونس دلفی، دو بازیکن ایرانی دیگر شارلوا هم 
غایب فهرست 18 نفره این تیم بودند.تیم شارلوا با کسب این پیروزی پرگل 

هشت امتیازی شد و به رده هشتم جدول ژوپیلر لیگ بلژیک صعود کرد.

خبر

ملی پوشان کاراته در خانه سامورایی ها
ورزش: تیم ملی کاراته مردان و بانوان کشــورمان برای حضور در 
پنجمین مرحله لیگ کاراته وان راهی ژاپن شدند. تمرینات تیم ملی 
کاراته مردان و بانوان ایران در آکادمی ملی المپیک در حالی پیگیری 
می شود که ملی پوشان کاراته ایران خود را آماده حضور در پنجمین 
مرحله لیگ برتر کاراته وان در توکیو ژاپــن می کنند. این رقابت ها 
15 تا 17 شهریور ماه در همان سالنی که رقابت های المپیک برگزار 

می شود، انجام خواهد شد.

ایران میزبان دوچرخه  سواری تریال آسیا شد
ورزش: نشســت مدیریت کنفدراسیون دوچرخه  ســواری آسیا از 
صبح امروز )یکشــنبه( در امارات آغاز شــده و خسرو قمری رئیس 
فدراسیون ایران به همراه اصغر خالقی دبیر کمیته های تریال و جاده 

آسیا حضور دارند.
در این نشست گزارش کمیته های جاده و تریال توسط اصغر خالقی 
نماینده فدراسیون دوچرخه سواری کشــورمان و دبیر کمیته های 
تریال و جاده آسیا ارائه شد که مورد استقبال و تشکر اعضا قرار گرفت.
همچنین بنابر تصمیم کمیته مدیریت کنفدراسیون آسیا با پیشنهاد 
فدراسیون ایران مبنی بر میزبانی مســابقات تریال در سال 2020 
موافقت شد. بدین ترتیب کشورمان میزبان سومین دوره مسابقات 

تریال قهرمانی آسیا خواهد بود.

آغاز ثبت  نام انتخابات والیبال در سکوت
ورزش: سرانجام پس از مدت ها انتظار و حدود 9 ماه اداره فدراسیون 
والیبال با سرپرستی ثبت نام از نامزدهای ریاست این فدراسیون آغاز 
شد و باید در انتظار نام نویســی چهره های نامدار در روزهای آینده 
باشیم. پیش بینی می شــود در روزهای آینده محمدرضا داورزنی، 
معاون وزیر ورزش با حضور در فدراســیون ثبت نــام خود را نهایی 
کند؛ اتفاقی که شاید سبب شــود برخی دیگر از عاقه مندان به این 

رقابت ورود نکنند.
بهنام محمودی، محمود افشاردوست و حتی افشین داوری سرپرست 

فدراسیون از دیگر نامزدهای احتمالی انتخابات هستند.

در انتظار صدور حکم کمیته استیناف
تهدید پیکان به کناره گیری از لیگ والیبال 

ورزش: باشــگاه پیکان بابت رأی محرومیت پاسور ملی پوش خود 
تهدید به کناره گیری از لیگ برتر والیبال کرد. چندی پیش بود که بر 
اساس حکم کمیته انضباطی جواد کریمی، پاسور ملی پوش پیکان با 

6 جلسه محرومیت از لیگ برتر مواجه شد.
این بازیکن سال گذشته، پیش از اینکه با پیکان قرارداد امضا کند، 
با شهرداری ارومیه قرارداد بسته بود و به دلیل شکایت این باشگاه با 

محرومیت سنگینی از سوی کمیته انضباطی روبه رو شد.
باشگاه پیکان و جواد کریمی که هم اکنون در اردوی تیم ملی است، 
به رأی کمیته انضباطی اعتراض کردند و منتظر صدور رأی کمیته 
استیناف هســتند. حاال محمود شــیعی، مدیرعامل باشگاه پیکان 
تهدید کرده در صورت بخشیده نشدن جواد کریمی و یکسان بودن 
حکم کمیته استیناف با کمیته انضباطی این باشگاه از لیگ برتر در 

سال 98 کناره گیری می کند.

یداهلل محبی: جانشینی هادی مسئولیت 
سنگینی است

ایسنا: پرویز هادی دارنده مدال برنز وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد 
2018 جهان، به دلیل آســیب دیدگی حضور در مسابقات جهانی 
2019 را از دست داد. با توجه به اینکه در مسابقات انتخابی تیم ملی، 
یداهلل محبی آزادکار کرمانشاهی پس از پرویز هادی در جایگاه دوم 
این وزن قرار گرفت، اکنون احتمال اعزام این ورزشکار به مسابقات 

جهانی قزاقستان افزایش یافته است.
یداهلل محبی به مصدومیت پرویزهادی در اردوی تیم ملی اشاره کرد 
و گفت: منتظر خواهیم بود تا نفر جایگزین را معرفی کنند. جایگزین 
هادی شدن و رفتن به مسابقات جهانی مسئولیت سنگینی است که 
به هرکسی واگذار شــود باید تاش کند تا این وظیفه سنگین را به 

درستی به سرانجام برساند.

علی عبداحد: پس از شکست تأســف بار تیم ملی 
بســکتبال در ثانیه پایانی مقابل تیــم پورتوریکو در 
دومین دیدارهای گروه C، بسکتبالیست های ایرانی 
امروز ســاعت 13 رو در روی تونس قــرار می گیرند. 
تونسی ها توانسته اند با کســب 10 پیروزی و فقط دو 
باخت و باالتر از آنگوال و کامرون به عنوان تیم نخست 
در گروه خود سهمیه جهانی بگیرند. تونس حضور در 
جام جهانی 2010 و نیز دو بار قهرمانی و چهار مدال 
برنز ملت های آفریقا را در کارنامه خود دارد. بازیکنان 

شاخص در تونس با نام های صاح مجیری سنتر تیم 
داالس )N.B.A( و »رومانه« که در لیگ لبنان بازی 

می کنند هستند.
ملی پوشان ایرانی که در نخستین بازی خود مقابل 
پورتوریکو در دیداری پرافت و خیز با بهم ریختگی 
بازیکنان در دفــاع و ثانیه های پایانی کوارتر چهارم 
پیروزی را با دســت خودشــان به شکست تبدیل 
کردند امروز بایــد جبران مافــات کنند و باهوش، 
درایــت و حوصله به پیروزی برســند. امــروز بلند 

قامتان ایرانی برای امیدوار ماندن به صعود همچنان 
که حامد حــدادی در صحبت هایــش قبل از بازی 
اعام کرد در تاشــند با عزمی راســخ و هم قسم 
بتوانند با پیروزی مقابل تونس قدرت خود را به رخ 

حریفان بکشانند.

برنامه دیدارهای دوشنبه 98/6/11
تونس- ایران ساعت 13

پورتوریکو- اسپانیا ساعت 17

امروز ساعت 13 در جام جهانی بسکتبال 2019 چین

ایران- تونس؛ فرصت اشتباه نیست
دلیل عدم دیدار قلعه نویی با ویلموتس

ورزش: شنبه شب نشست مربیان لیگ برتری با مارک ویلموتس 
در مرکز ملی فوتبال برگزار شد؛ نشستی که البته غایبان بزرگی 
نظیر گابریل کالدرون و امیرقلعه نویی داشت. شنیده می شود، 
امیرقلعه نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان به دلیل اینکه هیچ 
بازیکنی از تیمش به اردوی تیم بزرگســاالن فرخوانده نشده، از 
شرکت در نشستی که با حضور ســرمربی تیم ملی برگزار شد، 

خودداری کرده است.

برانکو در کنار کالدرون
سرمربی کروات سابق پرسپولیس هم توسط AFC به عنوان مربی 
برگزیده قاره آسیا شناخته شد تا به همراه کالدرون در نشست چین 
شرکت کند. سایت الصبح عربستان نوشت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در نامه ای رسمی که به برانکو ارسال شده او را جزو مربیان 

نخبه و بزرگ قاره آســیا معرفی کرده و از او دعوت کرده تا راهی 
چین شود تا در گردهمایی مربیان بزرگ و نخبه آسیا شرکت کند. 
گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس هم به این نشست 

دعوت شده است.

استیلی دست به دامن دنیزلی شد!
ورزش: یونس دلفی و اللهیار صیادمنــش دو ملی پوش تیم 
امید ایران هستند که در اروپا کارشان را دنبال می کنند. دلفی 
عضو تیم شارلروای بلژیک است و صیادمنش در فنرباغچه توپ 
می زند. با توجه به اینکه دو باشگاه بلژیکی و ترکیه ای موظف 
نیستند ملی پوشــان امید ایران را در اختیار فرهاد مجیدی و 
کادرش قرار بدهند، حمید استیلی به دنبال آن است تا بتواند 
مقدمات حضورشــان در اردوهای آینده را فراهم کند.مدیر 
تیم امید در ایــن خصوص گفت: در جریان دیــدار تراکتور و 

پرسپولیس به تبریز سفر کردم و با آقای دنیزلی صحبت کردم 
تا با توجه به ارتباطاتی که با مسئوالن باشگاه فنرباغچه دارد، 
بتواند مجوز حضور صیادمنش در اردوی تیم امید را بگیرد.وی 
افزود: همچنین خودم هم به بلژیک سفر می کنم تا با مسئوالن 
شارلروای بلژیک رایزنی کنم و ان شاءاهلل از این دو بازیکن در 

اردوها و مسابقات دوستانه و رسمی استفاده کنیم.

استراماچونی: باشگاه از سفرم خبر داشت
ورزش: ســرمربی اســتقال در گفت وگو با مدیاســت ایتالیا 
گفت:باشگاه استقال کاما از سفر من خبر داشت. آن ها وسیله 
حمل و نقل من به فرودگاه را فراهم کردند. متاسفانه به علت مسائل 

اداری نتوانستم این کشور را ترک کنم.
وی افزود: در پایان بازی مقابل فوالد، با توجه به وقفه ای کوتاه در 
مسابقات به همراه دستیارم سباستین لتو به فرودگاه رفتم  چرا که 

می خواستم پس از دو ماه کار بی وقفه با خانواده ام ماقات کنم. 
باشگاه استقال در حال حاضر اقدامات الزم را انجام می دهد تا این 
موضوع را حل کند. امیدوارم که هر چه زودتر این مشکل حل شود 

تا این شرایط ناخوشایند درَ آینده تکرار نشود.

 انصاری فرد: پروین خودش رفت
ورزش: انصاری فرد، مدیرعامل پرسپولیس، در رابطه با ماجرای 
اختافش با علی پروین و قطع همکاری با او در دوره قبلی مدیریتش 
عنوان کرد: هیچ اختافی میان من و آقای پروین وجود ندارد. ایشان 
از پیشکسوتان و بزرگان باشگاه محسوب می شود و احترامش برای 
همه ما واجب است. از ایشان و همه پیشکسوتان و هوادارانی که از 
پرسپولیس حمایت می کنند تشکر می کنم. در آن دوران هم قطع 
همکاری با نظر آقای پروین صورت گرفت و خود ایشــان تمایل 

داشتند جدا شوند و آقای آری هان به جایش آمد.

شماره پرونده: 139804006093000408/1
شماره بايگانى پرونده: 9802621

شماره ابالغيه: 139805106093002633
تاريخ صدور: 1398/06/07

آگهى اخطاريه ممنوعيت خروج از كشور كالسه: 9802621
ــماره  ــوى نام پدر: كاظم تاريخ تولد: 1342/01/07 ش ــنى موس ــيله به آقاى مجتبى محس بدينوس
ــماره شناسنامه: 52273 به موجب اين اخطاريه اخطار مى گردد كه مورخ  ملى: 0931399076 ش
ــغ 1/000/000/000 ريال بانضمام  ــاى عليرضا تاج دينى به مبل ــت بدهى به آق 1398/05/02 باب

حقوق دولتى ممنوع الخروج از كشور گرديده ايد. آ- 9807127 م.الف 675
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000711/1
شماره بايگانى پرونده: 9801033

شماره ابالغيه: 139805106092009221
تاريخ صدور: 1398/06/09

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 101- اموال منقول پرونده شماره: 9801033
بدينوسيله به آقاى هومن صادق پورمروى كدملى 0945468776 اعالم مى گردد

در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق، برابر صورتجلسه مورخ 1398/06/06، مأمور اجرا خودروى 
سوارى پرايد 132 به شماره انتظامى 355 ص 57 ايران 36 متعلق به شما بازداشت و طبق نظريه 
كارشناس رسمى به مبلغ 280/000/000 ريال ارزيابى گرديده، لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى اموال 
معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار اين آگهى به ضميمه 
ــليم  ــناس تجديدنظر به مبلغ 2/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تس ــتمزد كارش فيش بانكى دس
ــناس تجديدنظر  ــتمزد كارش ــد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس نمايي

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9807131 م.الف 677
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002149/1
شماره بايگانى پرونده: 9803384

شماره ابالغيه: 139805106092008059
تاريخ صدور: 1398/05/19

دفترخانه ازدواج شماره 7 و طالق شماره 79 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره شناسنامه 2243  ــول ش ــن زاده فرزند محمد رس ــيله به وراث مرحوم مجتبى حس بدين وس
ــين تاريخ تولد:  ــدر: محمدحس ــرى اندادى نام پ ــى 0942978102 آقا/خانم (كب ــماره مل ــه ش ب
ــنامه: 83 برحسب گواهى حصر وراثت  ــماره ملى: 0935580050 شماره شناس 1343/02/12 ش

شماره 9809977503400683 مورخه 1398/4/5
- محمدرسول حسن زاده نام پدر: على اصغر تاريخ تولد: 1341/01/02 شماره ملى: 5229635045 
شماره شناسنامه: 1) ابالغ مى شود كه خانم سميه رزم آراء جهت وصول 114 عدد سكه بهار آزادى 
ــماره 6366- 1386/06/31 دفتر 7 مشهد عليه شما  ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س به اس
ــده و طبق  ــكيل ش ــه 9803384 در اين اداره تش ــه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس اجرائي
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به  ــما به ش گزارش مورخ 1398/05/12 مأمور، محل اقامت ش

تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ  ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد  ــوب مى گردد، نس محس

يافت. آ- 9807132 م.الف 678

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه خانم سيده زهرا نورى برابر وكالتنامه شماره 53232 مورخ 1398/06/02 و وكالتنامه 
ــن حيدربيگى  ــهد بوكالت از طرف آقاى حس ــه 114 مش ــورخ 1398/05/14 دفترخان 53143 م
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول  ــتناد 6 برگ فرم استش باس
ــناد مالكيت ششدانگ يك باب منزل به شماره پالك  ــت اس به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــهد كه متعلق به  باقيمانده 2476 فرعى از 429 فرعى از 2205 فرعى از 230 اصلى بخش 9 مش
نامبرده ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت 
ــبت  ــماره ثبت 275139 دفتر 1569 صفحه 314 بنام خانم زهرا خياط زاده نس نامبرده در ذيل ش
به سه دانگ از ششدانگ و در ذيل شماره ثبت 275138 دفتر 1569 صفحه 311 بنام آقاى ميثم 
خياط زاده نسبت به دو دانگ مشاع و ذيل ثبت 117680 دفتر 592 صفحه 76 بنام خانم سمانه 
خياط زاده نسبت به يكدانگ مشاع از ششدانگ ثبت و اسناد به شماره چاپى 104903 و 104904 
ــت سپس ششدانگ برابر سند قطعى 141024 مورخ 1384/11/24  و 104902 صادر گرديده اس
ــن حيدربيگى منتقل شده كه برابر صورت مجلس تفكيكى 52517  ــهد بنام آقاى حس دفتر 2 مش
ــده  ــدانگ به 4 واحد تفكيك و هر 4 واحد آن بغير منتقل ش ــده شش مورخ 1385/10/16 ثبت ش
منجمله برابر سند 4790 مورخ 1385/11/19 دفتر 125 مشهد ششدانگ قطعه چهارم تفكيكى به 

خانم سمانه اسفنديانى مقدم واگذار شده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد..........
ــت آگهى و متذكر ميگردد هر كس  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوب ــذا به اس ل
ــد،  ــند مالكيت نزد خود ميباش ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س نس
ــند  ــت اصل س ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش بايس
مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض 
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور  در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9807133 م.الف 670
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره مزايده: 139804306220000024
تاريخ ثبت: 1398/06/07

تاريخ واقعى انجام مزايده: 1398/08/18
وضعيت: تأييد شده
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)
ــن زاده  ــه 139504006092002884 (9600069) له عاطفه حس به موجب پرونده اجرائى كالس
مشهدى فرزند محمد به موجب سند ازدواج به شماره 12120- 1378/08/13 جمعاً در قبال 80 
عدد سكه تمام بهار آزادى اصل طلب به انضمام حقوق دولتى عليه محمدرضا سعيد شجرى فرزند 
محمد اجرائيه صادر و اجرائيه در مورخه 1395/12/07 ابالغ سپس به درخواست بستانكار مالكيت 
ــهم مشاع از 43446 سهم ششدانگ پالك 42 فرعى از 142- اصلى بخش  بدهكار تمامت 527 س
6 مشهد به آدرس شانديز- مدرس 25- ياس 6 به مساحت كل ششدانگ 43450 مترمربع به نام 

محمدرضا سعيد شجرى در دفتر 670 صفحه 271 داراى سند به شماره چاپى 069230 ذيل ثبت 
ــت گرديد. برابر نظريه كارشناسى در محل بصورت پى كنى شده و  ــده و بازداش 119811 ثبت ش
خارج از محدوده طرح هادى روستا و در تصرف مالك و فاقد هرگونه ابنيه و مستحدثات و همچنين 
ــاير عوامل مؤثر  ــد كه با توجه به موقعيت ملك و س ــجار و داراى امتياز آب و برق و گاز مى باش اش
ــدانگ به مبلغ 1/581/000/000  ــهم مشاع از 43446 سهم شش مالكيت بدهكار تمامت 527 س

ريال معادل يكصد و پنجاه و هشت ميليون و يكصد هزار تومان ارزيابى و قطعى گرديد.
با حدود و مشخصات:

شماالً: حد فاصل پى مورد ثبت محدود است به اراضى ويرانى بطول 195 متر به ميله 3 مورد ثبت 
منصوبه در كنار جوى ويرانى تا ميله 2

ــمت كه قسمتهاى اول و دوم آن شمالى است اول بطول 100 متر به از ميله 2 تا  ــرقاً: در دو قس ش
1 دوم پى ديواريست بطول 150 متر اراضى ويرانى از ميله 1 تا ميله 9

جنوباً: در دو قسمت اول پى است بطول 178 متر به از ميله 9 تا 1 دهنو دوم پى ديواريست بطول 
165 متر به اراضى دهنو

ــى ديوار و محل  ــماره 41 فرعى دوم پ ــى بطول 105 متر به ديوار ش ــمت اول پ ــه قس غرباً: در س
ــماره  ــت بطول 100 متر به ش ــوم پى ديواريس درب بطول 10 متر به خيابان به عرض 10 متر س

40 فرعى
ــاع از 43446 سهم ششدانگ پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز شنبه  ــهم مش لذا تمامت 527 س
ــد. مزايده از مبلغ 1/581/000/000 ريال شروع و  1398/08/18 از طريق مزايده به فروش مى رس
ــود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط  ــنهادى نقداً فروخته مى ش به باالترين قيمت پيش
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى  ــعاب و يا حق اش به آب، برق، گاز اعم از حق انش
ــخ مزايده اعم از اينكه رقم  ــهردارى و غيره تا تاري ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش آنها باش
قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه 
ــد و نيم عشر و حق  ــترد خواهد ش پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــمى گردد، مزايده روز ادارى بعد  مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس
از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. با توجه به مشاعى بودن ملك اين اداره 

تعهدى بابت تخليه و تحويل ملك ندارد. آ- 9807134 م.الف 671
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت 98/5942 مورخ 1398/03/21 خانم نازنين تقوى جورابچى استناد  نظر به اينكه برابر درخواس
ــه  ــاع از پنجاه و س ــهم مش ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان يكهزار و پانصد س به دو برگ استش
ــيصد سهم ششدانگ پالك 28 فرعى از 181- اصلى بخش ده طرقبه شانديز كه به علت  هزار و س
ــهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ  س
پالك فوق الذكر ذيل ص 260 دفتر 1044 بنام خانم نازنين تقوى جورابچى ثبت و سند به شماره 
سريال 958798 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه 
اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 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 باشد بايستى 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين 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 
ــمى نسبت به صدور سند مالكيت  ــند مالكيت يا معامله رس مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9807135 م.الف 672

تاريخ انتشار: 1398/06/11
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 98/5887 مورخ 1398/05/17 آقاى سعيد فياض بالالواسطه مستند 
به وكالت نامه شماره 96510 مورخ 1398/04/23 دفترخانه 22 تهران از طرف خانم فاطمه تقوى 
جورابچى استناد به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان يكهزار و پانصد سهم مشاع از 
پنجاه و سه هزار و سيصد سهم ششدانگ پالك 28 فرعى از 181- اصلى بخش ده طرقبه شانديز 
كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از 
ششدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 134 دفتر 1055 از نام شركت كشاورزى و دامپرورى استرشاد 
برابر سند قطعى 63896- 1382/12/23 دفتر 34 مشهد بنام خانم فاطمه تقوى جورابچى منتقل، 
ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به  ــريال 958799 صادر و س ــماره س ــند به ش ثبت و س
ــال 1380 مراتب يك نوبت  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س اس
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود  آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى  ــند مالكيت نزد خود باشد بايس س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است  خود را به پيوس
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــمى نسبت به صدور س رس

آ- 9807136 م.الف 673
تاريخ انتشار: 1398/06/11

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 98/5886 مورخ 1398/05/17 آقاى سعيد فياض بالالواسطه مستند 
به وكالت نامه شماره 96510 مورخ 1398/04/23 دفترخانه 22 تهران از طرف خانم عهديه تقوى 
جورابچى استناد به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان يكهزار و پانصد سهم مشاع از 
پنجاه و سه هزار و سيصد سهم ششدانگ پالك 28 فرعى از 181- اصلى بخش ده طرقبه شانديز 
كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از 
ششدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 137 دفتر 1055 از نام شركت كشاورزى و دامپرورى استرشاد 
برابر سند قطعى 63897- 1383/03/16 دفتر 34 مشهد بنام خانم عهديه تقوى جورابچى منتقل، 
ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به  ــريال 958797 صادر و س ــماره س ــند به ش ثبت و س
ــال 1380 مراتب يك نوبت  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س اس
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود  آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى  ــند مالكيت نزد خود باشد بايس س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است  خود را به پيوس
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــمى نسبت به صدور س رس

آ- 9807137 م.الف 674
تاريخ انتشار: 1398/06/11

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

س
,9
80
71
51

آگهی تغییرات شرکت ابر تجارت اترک کیمیا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 1258 و شناسه ملی 14006326884

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-آقای حمید علی زاده به شماره ملی 0639435823 بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمدفرزام بدری فریمان به شماره ملی 0639834639 بسمت مدیرعامل و عضو اصلی 
هیئ��ت مدیره و آقای ناصر علی زاده به ش��ماره ملی 0639401368 بس��مت نایب رئیس 
هیئ��ت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قرارداد ها و اس��ناد رس��می و تعه��دآور بانکی از 
قبی��ل چک , س��فته , برات و اوراق بهادار با امضای منفرد آق��ای حمید علی زاده )رئیس 
هیئت مدیره( همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار اس��ت و اوراق عادی و نامه های اداری 
ب��ا امضای منفرد آقای حمید علی زاده)رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر ش��رکت معتبر 

خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )583878(

س
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آگهی تغییرات شرکت شعله گستر اسفراین شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 301 و شناسه ملی 10860297823

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی م��ورخ 1398,04,26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : - آقای بابک قربانی به ش��ماره ملی 0639749887 وخانم 
مهرنوش نیک روش به شماره ملی 0639424589 و خانم مهین سیالخوری 
به ش��ماره مل��ی 0050943952 به س��مت اعضاء اصلی هیئ��ت مدیره برای 
م��دت دوس��ال انتخ��اب گریدند. -آق��ای عقی��ل جعفرنژاد به ش��ماره ملی 
0639535781 ب��ه س��مت بازرس اصل��ی و آقای احد جعفرنژاد به ش��ماره 
ملی 0639552579 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند.. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )583910(
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آگهی تغییرات شرکت ابر تجارت اترک کیمیا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 1258 و شناسه ملی 14006326884

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی م��ورخ 1398,04,18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : - اعضای هیئت مدیره به ق��رار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای حمید 
علی زاده به ش��ماره مل��ی 0639435823 و آقای محمدف��رزام بدری فریمان به 
ش��ماره ملی 0639834639 و آقای ناصر علی زاده به ش��ماره ملی 0639401368 
ب��رای مدت باقی مانده تصدی انتخاب گردیدند. آق��ای تاج محمد جان محمدی به 
ش��ماره ملی 0639503721 به عنوان بازرس علی البدل ، خانم مهدا جان محمدی 
به ش��ماره ملی 0639467067 به عن��وان بازرس اصلی برای مدت یکس��ال مالی 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )583880(
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آگهی تغییرات شرکت مسافربری پارسیان فاروج شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 80 و شناسه ملی 10860307677

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,12,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- آقای حیدر صفی پوررش��وانلو به ش��ماره ملی 6359827875 ب��ه عنوان بازرس علی 
الب��دل ، آقای رجبعلی ایزدجو به ش��ماره مل��ی 6359054760 به عن��وان بازرس اصلی 
برای مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئ��ت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدن��د: - خان��م رویا قربانیان به ش��ماره مل��ی 0870972057 و آقای عل��ی غنچه ئی 
جعفرآباد به شماره ملی 0828159297 و آقای محسن حسنی به شماره ملی 0871748691 

برای مدت 2سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج )583886(
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آگهی تغییرات شرکت مسافربری پارسیان فاروج شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 80 و شناسه ملی 10860307677
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1397,12,18 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د : - علی غنچه ئ��ی به کدملی:0828159297 به س��مت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و رویا قربانیان به کدملی:0870972057 به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدیره و محس��ن حس��نی به کدملی: 0871748691 به س��مت عض��و هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات 
و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری به امضای آقای علی غنچه ئی )رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج )583882(

آگهی تغییرات ش�رکت مس�افربری 
پارسیان فاروج شرکت سهامی خاص 
به ش�ماره ثب�ت 80 و شناس�ه ملی 

10860307677
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 1397,12,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- تع��داد اعض��ا هیئت مدی��ره از 5 نفر ب��ه 3 نفر 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به شرح 
مزب��ور اص��الح گردید - جلس��ات هیئ��ت مدیره با 
حضور 3 نفر از اعضا رسمیت دارد و در این صورت 
تصمیمات با اتفاق آراء اعتبار دارد. و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح مزبور اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج 

)583879(
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عزادارى محرم فرصتى براى ارتقاى فرهنگ مطالعه است
تركيب «كتاب» و «موكب»

 فرهنــگ و هنــر/ خديجه 
زمانيــان همزمان با آغــاز ماه 
محــرم و ايام عــزادارى اباعبداهللا 
الحســين(ع) هيئت هاى عزادارى 
در شهرها و محالت مختلف برگزار 
مى شــوند. معموالً انتظارى كه از 

هيئت هاى مذهبى در جامعه دينى ما وجود دارد، بيشــتر از برگزارى يك 
مراسم عزادارى است و با توجه به حضور حداكثرى مردم جامعه در اين ايام 
و روزها، انتظار مى رود هيئت ها كاركردهاى فرهنگى و اجتماعى هم داشته 
باشند، از اين جهت هيئت ها در جامعه امروز ما مانند شمشير دو لبه عمل 
مى كنند به همان اندازه كه ابزار فرهنگى به شمار مى آيند، همان قدر مى توانند 
(به خاطر كم توجهى) به عنوان تهديدى براى نسل جوان محسوب شوند. به 
دليل اهميت باالى اين مسئله، رهبر معظم انقالب تأكيد زيادى بر سالمت 
فعاليت هاى هيئت هاى عزادارى دارند و تاكنون جلسات متعددى با شعرا و 
مداحان اهل بيت(ع) برگزار كرده و در اين نشســت ها مواردى را كه موجب 

ارتقاى سطح كيفى هيئت هاى مذهبى مى شود، متذكر شده اند.
بسيارى از كارشناسان دينى در آسيب شناسى كه بر هيئت هاى مذهبى دارند 
بر مسئله بازدارندگى اين هيئت ها تاكيد كرده اند و معتقدند فعاليت هيئت هاى 
مذهبى در يك جامعه بايد به گونه اى باشد كه آسيب ها و آفت هاى جامعه را 
تحت تأثير قرار دهد و موجب كاهش ناهنجارى هاى رفتارى مردم شود. انتقال 
معارف مهم دينى كه هر شهروند مسلمان بايد با آن آشنا باشد و يا نشان دادن 
ســيره اهل بيت(ع) به مردم جامعه به خصوص نسل جوان كه هر دو اين ها 
منجر به كم شدن آسيب هاى رفتارى اجتماعى مى شود، از وظايف هيئت ها 
برشمرده مى شود. تكنولوژى دنياى امروز مى تواند هيئت هاى فعال را به اين 
هدف برساند و عالوه بر سخنرانى و مداحى كه معموالً جزو برنامه هاى الينفك 
هر هيئتى است، از امكانات به روزترى براى تبليغ بهتر معارف دين براى نسل 
جوان اســتفاده كرد. يكى از اقداماتى كه چند هيئت مذهبى در سال هاى 
گذشــته انجام داده اند، جذب فرهنگيان و دانشــگاهيان در جمع اعضاى 
هيئت هاى مذهبى اســت و اين اقدام موجب شد جوانانى كه به چهره هاى 
دانشگاهى عالقه دارند، جذب اين هيئت ها شوند و از فعاليت هايى كه در قالب 
اين مجالس ارائه مى شود، استفاده كنند. از طرف ديگر از فرصت هيئت هاى 
مذهبى براى افزايش اطالعات و ميزان سرانه مطالعه نيز مى توان استفاده كرد. 
معرفى كتاب و عرضه محصوالت فرهنگى مى توانند وارد هيئت هاى عزادارى 
شوند به خصوص كه بعضى ناشران و مؤسسات فرهنگى در اين مسئله پيش 
قدم شده اند.  ديروز در خبرها ديديم مؤسسه فرهنگى هنرى قدرواليت، ضمن 
معرفى كتاب هايى كه اين مؤسسه با موضوع قيام امام حسين (ع) و پيام هاى 
عاشورا منتشر كرده، اعالم كرده آن ها را به صورت امانت در اختيار هيئت هاى 
مذهبى قرار مى دهد. اين آثار و محصوالت فرهنگى براى سه گروه مخاطب 

كودك، نوجوان و جوان توليد و منتشر شده است. 
هيئت ها مى توانند اين كتاب ها را به دو صورت از مؤسسه دريافت كنند، اول 
به صورت امانى براى برپايى نمايشــگاه كتاب ويژه دهه اول محرم و دوم به 
صورت خريد قطعى با تخفيف 50 درصدى براى اهدا به عزاداران حسينى. با 
توجه به وجود چنين امكانى، هيئت هاى عزادارى مى توانند با رايزنى هايى كه 
با ناشران و مؤسسات داوطلب انجام مى دهند در ايام فعاليتشان نمايشگاه هاى 
كتابى برگزار كنند و كتاب هاى مناسب اين روزها را در معرض ديد مخاطبان 
بگذارند. اين فعاليت هــا مى تواند هيئت هاى عزادارى را از حالت يك بعدى 
خارج كند و به اهداف اصلى كه ايجاد كاركردهاى اجتماعى و فرهنگى براى 

عامه مردم ، نسل جوان و چهره هاى نخبه و دانشگاهى است، دست يابد .

اكران ويژه «روز واقعه» و «پرواز در شب»
 همزمان با ماه محرم

همزمان با ايام سوگوارى 
نُسخه هاى  حســينى، 
مرمت شده فيلم هاى «روز واقعه» 
و «پرواز در شب» در سينما آزادى 
به نمايش درمى آيند. بنياد فارابى 
همزمــان با آغاز ســوگوارى امام 

حســين(ع) و در دهه محرم دو اثر ماندگار و كالسيك سينماى ايران «روز 
واقعه» و «پرواز در شب» را كه با همكارى مشترك «البراتوار صدا و سيما» و 
«فيلم خانه ملى ايران» و «اســتوديو فام» مورد مرمت، اصالح رنگ و صدا و 

بازسازى قرار گرفته است و در سينما آزادى به نمايش مى گذارد.
اين نمايش براساس تفاهم نامه همكارى مابين بنياد سينمايى فارابى و سينما 

آزادى به منظور اكران فيلم هاى مناسبتى انجام مى شود.
در چند ســال گذشــته و با برنامه ريزى بلند مدت، مراحل اسكن، مرمت ، 
بازســازى و تصحيح رنگ و صدا براى آثار شاخص سينماى ايران آغاز شده 
است و مورد توجه عالقه مندان، منتقدان و مخاطبان سينما در داخل و خارج 

قرار گرفته است.

مخاطبان ايرانى دوست دارند 
قهرمان هايشان را بشناسند

فرهنگ و هنر/ زهره كهندل: 
احمد كاورى، كارگردان تلويزيونى 
در پاسخ به اينكه ذائقه مخاطبان 
در سريال بينى نسبت به گذشته 
تغيير كرده، در اين شــرايط كار 
تلويزيــون براى جــذب مخاطب 

سخت نشده است؟ گفت: برگ برنده تلويزيون، فرهنگ و زبانى است كه به 
مخاطب ايرانى نزديك تر است. وى با بيان اينكه مخاطبان ايرانى دوست دارند 
كه قهرمان هاى خودشان را بشناسند، خاطرنشان كرد: سريال هاى خارجى 
براى ما خاطره ساز نيستند درحالى كه سريال هاى ايرانى براى مخاطب ايرانى 
خاطره سازى مى كنند. هنوز سريال هاى «روزى روزگارى» و «هزاردستان» 
براى مردم ما خاطره ساز هستند در حالى كه قوى ترين سريال هاى خارجى 
هم در عمق خاطرات ما نفوذ نمى كنند، بنابراين نمى توان سطح سريال سازى 
خارجى را با سريال سازى ايرانى مقايسه كرد همان طور كه صنعت فيلم سازى 
در ايران و خارج از كشــور اصالً با هم قابل مقايســه نيستند. اين برنامه ساز 
تلويزيون يادآور شــد: در اين ســال ها تلويزيون براى اينكه مخاطب را پاى 
تلويزيون بنشاند از ظرفيت قصه پردازى در درام هاى تاريخى و عاشقانه بهره 
برده است چون مخاطب ايرانى دوست دارد كه قصه ببيند. به همين  دليل 
سريالى همچون «بانوى عمارت» جزو پربيننده ترين برنامه هاى تلويزيون شد.
به باور او، تلويزيون جاى تجربه يا آزمون و خطا نيســت، بلكه جاى استفاده 

درست از كليشه هاى موجود براى قصه گويى است.

 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل آخرين ساخته 
رضا ميركريمى با نام «قصر شــيرين» بار ديگر 
توجهات را به سينماى اين فيلمساز با تجربه جلب 
كــرد. او در دو فيلم قبلى اش «دختر» و «امروز» 
نتوانست نظر مثبتى از مخاطبان و منتقدان سينما 
بگيرد اما در جديدترين فيلمش، جنس سينماى 

چنداليه خود را بار ديگر عيان كرد. 
ميركريمى با «قصر شيرين» بار ديگر به سينماى 
هميشــگى خود بازگشته، ســينماى شخصيت 
محــورى كه در آن فراز و فرود يك شــخصيت 
به نمايش درمى آيد. قصر شيرين داستان جالل 
است؛ شوهر شيرين كه چند سالى است بدون او 
زندگى مى كند و از همسرش طالق عاطفى گرفته 
ولى با شنيدن خبر به كما رفتن شيرين، دوباره 

پايش به زندگى زن سابقش باز مى شود.
اين فيلم كه در سى و هفتمين دوره جشنواره فيلم 
فجر اكران شد، توانست سيمرغ بلورين بهترين 
فيلم نامه و سيمرغ بلورين بهترين موسيقى متن 
را كسب كند. همچنين اين فيلم جوايز بهترين 
فيلم، بهترين كارگردانى و بهترين بازيگر مرد را 
از جشنواره فيلم شانگهاى  بدست آورد. ميركريمى 
در بيشتر فيلم هاى خود مثل «خيلى دور، خيلى 
نزديــك» و «يه حبه قند» بــه روابط بين افراد 
يك خانواده پرداخته اســت. «دختر» فيلم قبلى 
ميركريمى هــم در مورد رابطــه ميان پدر يك 
خانواده با دخترش بــود و فيلم جديد او هم در 
ادامــه اين روند، رابطه ميــان پدر يك خانواده با 

فرزندانش را بررسى مى كند. 
درباره آخرين ســاخته رضــا ميركريمى كه اين 
روزها روى پرده ســينماهاى كشــور است با دو 
منتقد گفت و گو كرديم كه نظرات متفاوت و حتى 

متضادى با يكديگر درباره اين فيلم دارند. 

  بازگشت ميركريمى
 به دوران طاليى فيلم سازى

رضــا صائمــى، منتقد 
ســينما با بيــان اينكه 
فيلم  بــا  ميركريمــى 
«قصر شيرين» به دوران 
فيلم سازى خود  طاليى 
برگشته است، مى گويد: 

اين كارگردان پس از فيلم هاى «زير نور ماه»، «به 
همين سادگى» و «خيلى دور و خيلى نزديك» 
كه فيلم هاى خوبى بودند، در دو فيلم «امروز» و 
«دختر» كمى و كيفى از ســينماى خودش دور 
شده بود اما «قصرشــيرين» بازگشتى به دوران 

طاليى فيلم سازى ميركريمى است.
وى ادامه مى دهد: سينماى جاده اى براى بسيارى 
جذاب است و قصر شــيرين، يك فيلم جاده اى 
شســته ورفته اســت كه يكى از داليل موفقيت 
آن «انــدازه نگه داشــتن» در فيلم نامه، روايت، 
شــخصيت پردازى، كارگردانى و بازى گرفتن از 
بازيگران بود. در اين فيلم همه چيز به اندازه بود. 

صائمــى، يكى از ويژگى هــاى مثبت فيلم قصر 
شيرين را بازى حامد بهداد دانسته و خاطرنشان 
مى كند: در اين فيلم بازى متفاوتى را از او شاهد 
بوديم، زيرا كنترل بازيگرى چون بهداد ســخت 
اســت و اين توانايى كارگردان را در بازى گرفتن 
نشان مى دهد تا بهداد بتواند شخصيتى درون گرا، 

عبوس و كم حرف را به نمايش بگذارد. 
وى مى گويد: يكى از آسيب هاى بازيگرى اين است 
كه بازيگر بازى اش را به رخ بكشد. در فيلم هايى 
كه حامد بهداد اكت زيادى دارد و برون گراست، 
اين نقد وارد اســت كه دارد بــازى اش را به رخ 
مى كشــد در حالى كه در قصر شيرين، بازى ها 
بسيار يكدست بود، مثالً بازيگر خانم نقش مكمل 
حامد بهداد بسيار خوب بازى كرد و كارگردان از 

بچه ها هم بسيار خوب بازى گرفته بود.

  از بهترين فيلم هاى جاده اى سينماى ما
اين منتقد سينما با بيان اينكه معموالً در قصه هاى 
جاده اى، قهرمــان فيلم در انتهاى ســفر دچار 
تحول مى شــود و گاهى اين تحول بدون منطق 
روان شــناختى و دراماتيك اســت، مى گويد: 
در فيلم «قصرشــيرين» تحــول ضدقهرمان، 
به تدريج و كمرنگ اســت كه با اســتفاده از 
نمادهاى زيبايى شناســانه، نشانه شناسى شده 
است. به نظرم اين قصه تحت تأثير رمان شازده 
كوچولو بوده و حتى روباهى كه در آخر فيلم با 
آن تصادف مى كند، يكى از همين نشانه ها در 

فيلم چند اليه ميركريمى است. 
وى توضيــح مى دهــد: جــالل در پايان فيلم 
با ماشــين به روباهى مى زند و پســرش از او 
مى خواهــد كه نجاتــش دهد، شــايد همين 
كنش كوچك در نجات يك حيوان، نشــانه اى 
براى تحول ضدقهرمان فيلم باشــد. به همين 
دليــل فيلم پايان بندى خوبى دارد چون اتفاق 
پايانى، مخاطب را به ســابقه اين شــخصيت 
رجعــت مى دهد كه او قبــًال در يك تصادف، 
قتل غيرعمــد انجــام داده و فرار كــرده اما 
در پايــان فيلــم به يك روبــاه مى زند و ديگر 

نمى خواهــد فرار كند، اين تحول داراى منطق 
روان شناختى و دراماتيك است.

صائمــى، قصــر شــيرين را يكــى از بهترين 
فيلم هاى ســينماى جاده اى ايــران مى داند و 
خاطرنشــان مى كند: مخاطبان ســينما دائماً 
فيلم هاى آپارتمانى با لوكيشــن هاى شــهرى 
مى بيننــد در حالــى كه فيلم هــاى جاده اى 
ظرفيت دراماتيك بااليى دارند. در اين فيلم ها 
تحول قهرمان را در طول سفر مى بينيم، ضمن 
اينكه فيلم هاى جــاده اى اين ظرفيت را دارند 
كه شخصيت پردازى بهترى در آن انجام شود 
و امكان گسترش لوكيشــن هم بيشتر است، 
قصه ها فقط  در تهران نمى گذرد و فيلمســاز 

مى تواند سراغ جغرافياى وسيع ترى برود.
به گفته او در فيلم هاى جاده اى حركت وجود 
دارد و ذات سينما هم حركت است كه اين دو 
را در يك راستا قرار مى دهد ضمن اينكه سفر، 
موقعيتــى تعليق آفرين اســت و ضرب آهنگ 
فيلم را تندتــر مى كند تا مخاطب احســاس 

خستگى نكند.
اين منتقــد تأكيد مى كند: يــك فيلم خوب 
اطالعــات را تا جايى بــه مخاطب مى دهد كه 

نياز درام را برطــرف كند. ميركريمى در فيلم 
قصر شــيرين، اطالعات را به انــدازه مى دهد 
يعنى اطالعــات اضافــه اى در كار نمى بينيم. 
همچنين در اين فيلم شاهد تضادهايى هستيم 

كه اين تضادها، خلق معنا مى كند.  
صائمى يادآور مى شــود: اين فيلم در پاسخ به 
جامعه خشن امروز، دعوت به مهربانى مى كند. 
ضمن اينكه موضوع روابط خانوادگى و صيانت 
از نهــاد خانواده با وجود كاركردهاى عاطفى و 
حمايتگرانه اين نهــاد كوچك، همواره در آثار 

ميركريمى وجود داشته است.  

 تالشى بى ثمر براى متفاوت نمايى
رضا درســتكار، منتقد 
ديگرى  نظر  اما  سينما 
دارد. وى مى گويــد: به 
 نظرم «قصر شــيرين» 
اســت  فيلمى طوالنى 
كه بى جهت كش آمده، 

گويى كارگردان مى خواسته كه آمار فيلم هاى 
ساخته شده در كارنامه اش را باال ببرد. 

وى با بيان اينكه حرفى تازه در فيلم نيســت، 
معتقد اســت: از ابتدا هــم كارگردانش حرفى 
براى گفتن نداشــت. ايــن را مى توان از توالى 
كارهاى ســطح پايين او دريافــت. «به همين 
ســادگى»، «امروز»، «دختــر»، اين ها آثارى 
كم مايه هستند كه بى جهت كش آمده بودند، 
درســت مثل همين قصر شــيرين كه تالشى 
بى ثمر براى متفاوت نمايى اســت و نتيجه كار 

هم كه مشخص است، هيچ.
وى با بيان اينكه فيلم پالن ها و ســكانس هاى 
اضافه زيــاد دارد، خاطرنشــان مى كند: قصه، 

قصه اى يك خطى است درباره راننده كاميونى 
كــه قبًال قتلى غيرعمد را انجام داده و متوارى 
شــده، حاال پس از سال ها كه زن و فرزندانش 
را تــرك كــرده، زمانى كه همســرش به كما 
رفته، برگشــته و مى خواهد قلب او را بفروشد 
و بچه هايــش را رها كرده و فرار كند. كل اين 
ماجرا را در زمــان واقعى مى بينيم اما نمايش 
و روايت چنيــن ماجرايى آن قدر بى تب و تاب 
است كه احساس مى  شــود قصه زيادى كش 
آمــده و جلوه گــرى كارگردان بيشــتر در آن 
هويداست. اطالعاتى كه در فيلم داده مى شود، 
اطالعات به  درد بخورى نيســت و مخاطب را 
با تعارض مواجه مى كنــد. در فرايند قصه هم 
با آدمى زشــت مســلك مواجهيم كه نه تعهد 

انسانى دارد و نه تعهد اجتماعى.

 قصه نقص دارد
درســتكار مى افزايد: كجاى اين قصه با تذكر 
اجتماعى و تنبه همراه اســت؟ به نظرم قصه 
فيلم، مشكالت بنيادين دارد و محتوايش فاقد 
كارايى هاى الزم براى جامعه ماســت. فيلم با 
حركــت در مرز نقد اجتماعــى، جان و قدرت 
كافى را براى ارائه مضمونش ندارد و مشــكل 
منطق روايى مخاطب را كالفه مى كند؛ قصه اى 
كه نقص دارد و در پايان تماشاى آن، جز اينكه 
روحيه مخاطب متالشى شود، نتيجه اى ديگر 

در كار نيست.
وى دربــاره بــازى حامد بهــداد در اين فيلم 
مى گويد: پرسوناژ بازيگرى بهداد و شيوه بازى 
برون گــرا و پرتحركش مطلقاً در طرف مخالف 
نقش اســت. بهداد در تالش است كه رفتارها 
و روحيــه برون گــرا را كنترل كنــد، اما اين 
كنترل رفتار در بازى او، خيلى مشــهود است 
به طورى كه نمى تواند از پس شخصيت جالل 
برآيد. بازى او رســماً از فيلــم بيرون مى زند، 
حتى صحنه كتك خوردنش در فيلم هم براى 
تنظيم كردن اين شخصيت است و اغراق آميز 
از كار در آمــده و انتخاب حامد بهداد براى اين 

نقش، از اول اشتباه بوده است.
اين منتقد ســينما يادآور مى شــود: در قصر 
شــيرين، فــرم ســينمايى و محتوايــى غنى 
نمى بينيم؛ خودنمايى و كارگردانى را مى بينيم 
كه سال هاست تمام شده است. به  نظرم چون 
كارگردان فيلم ميركريمى است اين قدر به آن 
توجه شده، در حالى  كه اگر كارگردانى گمنام 
اين فيلم را مى ســاخت، اصــًال به آن توجهى 

نمى شد.
به گفتــه وى در اين فيلــم انتقال مضمون و 
محتوا دچار ضعف و كاستى است چون منطق 
روايى فيلم، سســت است. متأسفانه بخشى از 
گرفتــارى فيلم هاى ايرانــى، ضعف در منطق 
روايى اســت. كدام منطق مى گويد كه پدرى 
بچه هايش را در زمانى كه مادرشــان را هم از 
دســت داده اند، اين طور رها كنــد؟! اگر اين 
مرد اين قدر رذل و پســت است كه در چنين 
شــرايطى مى خواهد بچه هايــش را رها كند، 
منطق روايى آن بايد در فيلم شــكل بگيرد در 
حالى  كه در «قصر شــيرين» همه چيز اتفاقى 

رخ مى دهد.

ادبيات

خبر

برش

در فيلم هاى جاده اى حركت وجود 
حركت  هم  سينما  ذات  و  دارد 
است كه اين دو را در يك راستا 
قرار مى دهد ضمن اينكه سفر، 
است  تعليق آفرين  موقعيتى 
تندتر  را  فيلم  آهنگ  ضرب  و 

مى كند

با وجود فروش بيش از يك ميليارد و 515 ميليون دالرى در اكران جهانى

آيا «شيرشاه» تاجش را از دست مى دهد؟
 فرهنگ و هنر/ آرش شفاعى شاهزاده اى آبى پوش از دل 
جنگل هاى خزان زده باســتانى قصد دارد تاج را از سر شير شاه 

جوان بردارد و بر تختش بنشاند.
انيميشن ســينمايى «شيرشــاه» چندى پيش با گذشتن از 
ركــورد تاريخى فيلم «يخ زده( فروزن1)» توانســت به عنوان 
پرفروش ترين انيميشن تاريخ سينما دست يابد. كارگردان اين 
فيلم، جان فاوريو اين فيلم انيميشن سينمايى را با اقتباس از 
انيميشن معروف والت ديسنى كه در سال 1994 توليد شده بود، 
براى همين كمپانى ساخت. «شيرشاه» توانسته است تاكنون 
بيــش از يك ميليارد و 515 ميليون دالر در اكران جهانى اش 
بفروشد. اين فيلم از جوالى 2019 به روى پرده آمد و توانست 
در همان هفته اول 191 ميليــون و 770 هزار دالر در آمريكا 
بفروشد. اين كارگردان قبًال در ســال 2016 از انيميشن هاى 
ديســنى يعنى كتاب جنگل را بازسازى كرده بود كه اين فيلم 
در آن زمان بيش از 966 ميليون دالر فروش كرد. «شيرشاه» 
كه توانسته است نمره 7/1 را از «آى ام دى بى» بگيرد، با واقع 
گرايى وسواس گونه اى ساخته شده است به گونه اى كه برخالف 
انيميشن قبلى در اين فيلم چشمان سيمباى تازه متولد شده، 
متمايل به آبى اســت و براساس واقعيت هاى زيست شناسانه 
شير هاست كه براساس آن توله ها كور به دنيا مى آيند و تا حدود 
10روز پس از تولدشان نمى توانند چشمانشان را باز كنند. رنگ 
آبى در نتيجه تأخير در توليد مالنين اســت اما با رشد بيشتر 
توله ها اين رنگ تغيير و در ســه ماهگى چشــم آن ها به رنگ 

طاليى و قهوه اى تغيير مى كند. همچنين برخى شخصيت ها نيز 
تغييراتى كرده اند. چيويتل اجيوفور بازيگرى كه در سال 2014 
جايــزه بفتا براى بهترين بازيگر نقش اول مرد را براى بازى در 
فيلم «دوازده سال بردگى» كسب كرد، در اين فيلم صداپيشه 
نقش «اســكار» عموى «سيمبا»ست. او در گفت وگويى گفته 

است اســكار در اين فيلم، روان شناسانه تر و وحشى تر از اسكار 
اصلى است. او به شباهت هاى شخصيت اسكار به عموى خيانت 
پيشه هملت اشاره كرده و گفته است، اسكار در نسخه 1994 
قدرت طلب، خشــن و داراى اعتماد به نفس اســت اما در اين 
فيلم، شخصيتى وسواسى، نااميد و عصبانى از او نشان داده شده 

اســت كه در هر لحظه ممكن است همه چيز را ويران كند و 
دست به خشونتى ستمگرانه بزند. 

  رقيب در راه است
اما به نظر مى رســد عنوان «پرفروش ترين فيلــم تاريخ» براى 
«شيرشاه» دوام زيادى نداشته باشد چرا كه رقيبى جدى در راه 

است.
كريس بوك و جنيفرلى قسمت دوم «يخ زده» را براى ديسنى 
ساخته اند و اين فيلم در اول آذر امسال و در آخرين روزهاى سال 
مسيحى جارى به روى پرده خواهد رفت. اين زمان براى اكران، 
فرصتى براى اين فيلم خواهد بود كه تماشاگران بيشترى را به 
سالن هاى سينما بكشد. اين دو كارگردان در سال 2013 قسمت 
نخســت يخ زده را ساختند كه تا امســال عنوان پرفروش ترين 
انيميشــن تاريخ را در اختيار داشــت. يخ زده 1 در سال 2013 
توانســت بيش از يك ميليارد و 247 ميليون دالر بفروشد. دو 
نكته اى كه مى تواند دل سازندگان «شيرشاه» را بلرزاند اين است 
كه اوالً «يخ زده1» نمره بهترى از «شيرشاه» گرفته بود و با كسب 
نمــره 7/5 از نظر كيفى بهتر بود. ثانياً «يخ زده1» در هفته اول 
فروش بهترى از «شيرشاه» داشت و توانست حدود 244 ميليون 

دالر در هفته افتتاحيه در آمريكا بفروشد. 
بايد ديد ديسنى موفق مى شود ركورد خود را دوباره بشكند و در 
يك ســال شاهد دست به دست شدن عنوان بهترين انيميشن 

تاريخ باشيم؟

تهيه كننده مستند «قاضى و مرگ» گفت: 
فضاى هنر و تجربه يك فضاى فرهنگى و 
گفتمانى را در بين مخاطبان ايجاد مى كند و فرصت 
مغتنمى براى نمايش فيلم ها و مشاهده مخاطبان از 
نزديك است كه ارتباط دو سويه بين عوامل فيلم و 

مخاطب برقرار مى كند. 
مهدى كوهيان، تهيه كننده مستند «قاضى و مرگ» 
در جلسه اكران و نقد اين فيلم در مشهد در پاسخ 
به پرسش حبيب قاآنى، مجرى و منتقد برنامه در 
خصوص داليل انتخاب اين سوژه و محدوديت هاى 
آن گفت:  قصاص و اعدام از جمله مواردى است كه 
در داخل و خارج كشور به راحتى نمى توان درباره 
آن ها فعاليت كرد و فيلم ساخت زيرا خط قرمزهايى 
براى آن ها تعريف شــده كه تالش ما براين بود كه 
وارد اين خط قرمزها نشــويم و در مورد خود حكم 

قصاص و اعدام حرفى نزنيم.

كوهيان تصريح كرد: چون موضوع فيلم زندگى يك 
قاضى به عنوان يك شغل در زندگى روزمره است و 
بــا اينكه در طول كار موضوعات جذابى ممكن بود 
رخ دهد و اين سوژه ها فيلمساز را با خودش به ويژه 
در كار مستند همراه سازد، مراقب بوديم كه مسير 
واقعى كار گم نشــود و از وارد شدن به موضوعاتى 
كه ممكن بود مميزى هاى شــديدى را ايجاد كند، 
اجتناب كنيم.  وى در مورد حضور عزيزمحمدى به 
عنوان يك شخصيت شاخص با ويژگى هاى خاص در 
اين مجموعه نيز گفت: مى توان گفت براى نخستين 
بار وارد زندگى خصوصى يك قاضى شده ايم، قاضى 
كه دادگاه هاى بزرگى را پشــت سر گذاشته است. 
معمــوالً قاضى هاى جنايى هيچ عالقــه اى ندارند 
كســى به زندگى خصوصى آن ها ســرك بكشد تا 
جامعه از زندگى خصوصى اين افراد مطلع شــوند، 
اما خوشبختانه حسن خادمى، كارگردان اين مستند 

توانست به آقاى عزيزمحمدى نزديك شود و با جلب 
اعتماد او، اين مستند شكل بگيرد.

كوهيان بيان داشــت: قاضــى عزيزمحمدى از 
مجــازات كيفرى كه در چنــد جاى فيلم به آن 
اشــاره مى كند به عنوان مجازات متهم و عبرت 
جامعه ياد مى كند و به ويژه در قســمت عبرت 
جامعه هوشــمندانه از رسانه ها استفاده مى كند. 
وى درباره شــاخصه اين فيلم كه به زندگى يك 
قاضــى مى پردازد و قرار گرفتن آن در گروه هنر 
و تجربه، اظهار داشت: ضمن تقدير از مخاطبان 
خوب مشــهدى كه اســتقبال آن ها از اين فيلم 
بى نظير بود، اين فيلم داراى يك مخاطب خاص 
اســت و داراى شرايط سنى خاصى است. از اين 
رو دســت تهيه كننده به اندازه الزم باز نيست و 
حتى اين فيلم شــرايط نمايش در تلويزيون را 
ندارد و فقط اكران اينترنتى آن مطرح است كه 

بعد از گروه هنر و تجربه به ســمت آن خواهيم 
رفت. از طرفى فضــاى هنر و تجربه يك فضاى 
فرهنگى و گفتمانــى را در بين مخاطبان ايجاد 
مى كند و فرصــت مغتنمى براى نمايش فيلم ها 
و مشــاهده مخاطبان از نزديك  است و ارتباط 
دو سويه برقرار مى شود كه اين نوع نمايش فيلم 
يك تجربه منحصر به فرد است كه انتظار مى رود 

در آينده با قدرت تر ادامه پيدا كند. 

تهيه كننده مستند «قاضى و 
مرگ» در مشهد:

 «هنر و تجربه» 
يك فضاى فرهنگى 

در جامعه 
ايجاد مى كند

چهره خبر

سينماى جهان

دو نظر كامالً متفاوت درباره فيلم «قصر شيرين» آخرين ساخته رضا ميركريمى

خيلى شور، خيلى شيرين!
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فرهنگ و هنر
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