
همان که هستیم را نشان دهیم
پوشــش »شــبنم نعمت زاده« در دادگاه 
محاکمه اش همچنان یکی از ســوژه های 
داغ توییتر به حســاب می آید و کاربران و 
چهره های مختلف، به این ماجرا واکنش 
نشان می دهند. حجت االسالم سید سعید 
لواسانی، امام جمعه لواسان هم با انتشار 
پستی در صفحه توییترش نسبت به ظاهر 
متفاوت شبنم نعمت زاده در دادگاه واکنش نشان داد و نوشت: »خانم شبنم 
نعمت زاده وقتی نزد بنده آمد، چادر سرشــان نبــود، اما در دادگاه با چادر و 
روگیری کامل. معنای این کار چیست؟ خوب است ما هرچه هستیم، همان 
را نشان بدهیم. البته حجابشان کامل بود و چه خوب بود با همان حجاب به 

دادگاه می آمدند! حداقل من بیشتر صحبت های او را باور می کردم«.

ما چکاره ایم؟!
به تازگی ویدئویی درفضای مجازی منتشر 
شده که نشــان می دهد »پگاه آهنگرانی« 
از اظهارنظرهای مختلف ســلبریتی ها در 
ســال های اخیر انتقاد می کنــد. این فیلم 
بازخورد زیادی در فضای مجازی داشــته 
و کاربران با انتشــار پســت های مختلف، 
به سلبریتی ها پیشــنهاد می کنند از پگاه 
آهنگرانی یاد بگیرند! آهنگرانی در بخشــی از صحبت هایش می گوید:»ما چکاره 
جامعه ایم؟ چه برتری نسبت به بقیه داریم که درباره همه چی نظر بدیم؟ اینکه یک 
اقتدار احساس کنیم و به مردم رهنمود بدیم نه تنها کاری رو درست نمی کنه بلکه 
برعکسشم عمل می کنه. جایگاهی که فضای مجازی به بازیگر می ده سبب میشه 

فکر کنه من چند میلیون فالوور دارم، پس حق دارم درباره همه چی نظر بدم«.

پوتین قرآن می خواند!
اشــاره والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهور 
روسیه به آیه ۱۰۳ ســوره آل عمران که 
در آن مؤمنان برادر دینی یکدیگر خوانده 
می شوند، بازتاب زیادی در فضای مجازی 
داشــت. یکی از کاربران دراین باره نوشته 
اســت:»پوتین که مســلمون نیست هم 
فهمید مســلمونا با هم بــرادرن، اما این 
سعودی ها نمی خوان بفهمند«. کاربر دیگری هم نوشته است:»به این می گن 
عمق نفوذ استراتژیک و هژمونیک یکی از مهم ترین مبانی ایدئولوژیک انقالب 

تا قلب پوتین، رهبر دومین و پهناورترین قدرت بزرگ جهانی«.

فقط به خاطر شباهت
روز گذشــته خبر ورود بهروز پرستویی، 
فرزند پرویز پرستویی به عرصه بازیگری 
در فضای مجازی منتشــر شــد. پرویز 
پرســتویی، در واکنش به حواشی انتشار 
این خبر، در اینستاگرام نوشته است:»به 
کامنت هایی برخوردم که:»بله دیگه، حاال 
این کار چه تفاوتی بــا آقایان و آقازاده ها 
داره؟« اما علت حضور فرزند من در یک مجموعه فقط به خاطر شباهتش به 
منه. بهروز پرستویی در فیلم آژانس شیشه ای هم به خاطر شباهتش، نقش 
پسر کوچک من رو بازی می کرد. نگران نباشید، بهروز پرستویی اگر هم دلش 

بخواد در عالم هنر باشه، من هیچ نقشی نخواهم داشت«.

 محمد تربت زاده  جاسوس های پرآوازه 
آمریکایی هرچنــد در دنیای امروز خبره 
جاسوســی به حســاب می آیند و هرجا 
صحبت از کارهای امنیتی و جاسوس بازی 
باشــد، حرف اول را می زنند، اما ســابقه 
جاسوسی شــان با ارفــاق برمی گردد به 
ســال های پــس از جنگ جهانــی دوم. 
یعنی آمریکایی هــا اگرچه از همان روزی 
که جشن استقالل کشورشان از انگلیس 
را گرفتند، به فکر تشــکیل یک سازمان 
جاسوســی و امنیتی برای مبارزه با نفوذ 
کشــورهای اروپایی به خصوص انگلیس 
افتاده بودند، اما تا همین 7۰ ســال پیش 
که به لطف آموزش های جاسوسی سازمان 
»ام آی سیکس« انگلیس، برای خودشان 
یک ســازمان مستقل امنیتی پایه گذاری 
کردند، بارها خودشان را به آب و آتش زده 
بودند اما هربار، پروژه تربیت جاسوسشان با 

شکست روبه رو شده بود.

 حسرت دیرینه
سابقه یانکی ها در جاسوس بازی برمی گردد 
به قرن ۱8 و ســال های پیش از ریاست 
جمهوری »جرج واشــینگتن«. نخستین 
ســازمان جاسوســی آمریکا که »کمیته 
ســری مکاتبات« نام داشت، حوالی سال  
۱775 میالدی تشکیل شد، یعنی حدود 
۱4 ســال پیش از آغاز دوران ریاســت 
جمهوری نخستین رئیس جمهور آمریکا! 
عمده فعالیت های این سازمان هم حول 
محــور مبارزه با جاسوســان انگلیســی 
می گذشــت که قصد داشتند از استقالل 
کامل آمریکا جلوگیــری کنند. تا پیش 
از آغــاز جنگ جهانی اول،  ســازمان های 
جاسوسی دیگری هم در آمریکا راه اندازی 
شدند اما اطالعات زیادی از جزئیات این 
سازمان ها و دالیل فروپاشی شان در دست 
نیست. سال های پس از جنگ جهانی اول 
اما آغاز رســمی تالش های دولت  آمریکا 
برای راه اندازی یک سازمان جاسوسی َقَدر 
است. آن طور که منابع تاریخی می گویند، 
الگوی آمریکایی ها برای تشکیل سازمان 
بوده  انگلیس  »ام.آی.ســیکس«  امنیتی، 
و رؤســای جمهور آمریکا تا سالیان دراز 
حسرت داشتن یک ســازمان جاسوسی 
پیشرفته و حرفه ای مثل  ام.آی.سیکس را 

به دل داشته اند.

 نخستین گام جدی
ســال های پــس از جنگ جهانــی اول و 

همزمان با تشکیل »شوروی«، انگلیسی ها 
تصمیــم می گیرنــد باالخره بــه آرزوی 
دیرینه آمریکایی ها جامه عمل بپوشانند 
و برایشان یک سازمان جاسوسی درست 
و حسابی دســت و پا کنند که بتواند در 
فعالیت های ضد کمونیســتی در اروپای 
شــرقی، کمک دســت بریتانیای کبیر و 
 ام.آی.سیکس شود. در آن سال ها اما هنوز 
آمریکا زیرساخت های الزم برای تشکیل 
یک سازمان جاسوســی پدر و مادردار را 
نداشته، به همین خاطر باوجود تالش های 
جاسوسی  ســازمان  انگلیسی ها،  متعدد 
موردنظرشــان در آمریــکا پا نمی گیرد و 
وظیفه جاسوســی و انجام عملیات های 
اطالعاتی، بین سه تشــکیالت مجزا در 
دولت آمریکا تقســیم می شــود. وزارت 
خارجه یکی از پایه های سه گانه جاسوسی 
در دولت آمریکا بود که در پوشش سیاسی 
و دیپلماتیک، در عمق کشورهای مختلف 
به خصوص آسیای غربی و اروپای شرقی 
نفوذ می کرد و شبکه اطالعاتی گسترده ای 
در این مناطــق داشــت. اداره اطالعات 
نظامی و اداره اطالعات نیروی دریایی هم 
پایه های دیگر جاسوسی در آمریکا بودند 
که در پوشش فعالیت های انسان دوستانه 
به خصوص از طریق صلیب سرخ، شبکه 
اطالعاتی شان را در گوشه و کنار دنیا پهن 
می کردند. این روند تا پیش از ورود آمریکا 
به جنــگ جهانی دوم ادامه داشــت، اما 
حمله ژاپن به پایگاه نظامی بزرگ آمریکا 
در »پــرل هاربر« هاوایی و ورود رســمی 
آمریکا به جنگ جهانی دوم، تمام معادالت 
را به هم ریخت و آمریکایی ها را وادار کرد 
نخستین قدم جدی شان را برای تشکیل 

یک سازمان امنیتی قدرتمند بردارند.

 دوره مقدماتی جاسوسی
کارشناســان آمریکایی پس از بررســی 

پایگاه پرل هاربر به این نتیجه رســیدند 
اگر آمریکا یک سازمان اطالعاتی قدرتمند 
مثل  ام.آی.ســیکس داشت، می توانست 
حمله ژاپنی هــا را در نطفه خفه کند. به 
همین خاطر »روزولــت« رئیس جمهور 
وقت آمریکا، دستور تشکیل یک سازمان 
امنیتی قدرتمند به ریاست »ژنرال دونوان« 
را صادر کــرد. بالفاصلــه »اداره خدمات 
اســتراتژیک« یا همان )OSS( در سال 
۱942 تأســیس شــد. اما مشکل اصلی 
این بــود که اعضای این ســازمان حتی 
حداقلی ترین دانش الزم برای جاســوس 
بودن را هم نداشتند! این شد که روزولت 
در بحبوحه جنگ، دستور اعزام اعضای این 
سازمان به انگلیس را صادر کرد و انبوهی 
از افســران و مأمــوران آمریکایی راهی 
پایگاه های »اینتلیجنس سرویس« شدند 
تا دوره های مقدماتی جاسوسی را زیر نظر 
مأموران کارکشته  ام.آی.سیکس بگذرانند.

پایان جنگ جهانــی دوم، روی کار آمدن 
»ترومــن«، حســادت  و کارشــکنی های 
پی در پی ادگار هوور؛ بنیان گذار و رئیس 
افســانه ای »اف.بی.آی« که بخش عمده 
اختیاراتش به واســطه تشکیل او.اس.اس 
ســلب شــده بود و همچنین ناکارآمدی 
جاسوسی  رســمی  ســازمان  نخستین 
آمریکا سبب شد این سازمان چهار سال 
بیشتر دوام نیاورد و سال ۱946 با دستور 
مســتقیم ترومن، منحل شود. بالفاصله 
پس از انحــالل او.اس.اس، »گروه مرکزی 
اطالعات« با دســتور ترومن شکل گرفت 
که همین سازمان بعدها زمینه ساز تأسیس 
یکی از مخوف ترین سازمان های جاسوسی 

جهان یعنی »سیا« شد.

 جاسوس پروری
»گــروه مرکزی اطالعات« یک ســال بعد 
به »آژانس اطالعات مرکــزی« تغییر نام 

می دهد و پروژه بزرگ جاســوس پروری 
آمریکایی ها آغاز می شــود. تا حدود ۳۰ 
سال بعد البته »ســیا« زیر سایه اقدامات 
داخلی اف.بــی.آی و اقدامــات خارجی 
ان.اس.ای یا همــان آژانس امنیت ملی، 
تقریبــاً هیچ نقش جــدی  در پروژه های 
امنیتی دولت آمریکا نداشــت تا اینکه در 
سال ۱978، مجلس آمریکا در تصمیمی 
جنجالی تمام اختیارات امنیتی اف.بی.آی 
و ان.اس.ای را به ســیا منتقل کرد و این 
سازمان به یکباره در رأس جامعه اطالعاتی 
آمریکا قرار گرفت. قدرت سازمان سیا روز 
به روز بیشتر می شد و حتی کار به جایی 
رسید که ریاست این سازمان، مقام مدیر 
اطالعات مرکزی آمریکا را هم بدست آورد 
که بر اســاس آن، وظیفه کنترل اداری و 
عملیاتی و تنظیم بودجه سایر سرویس ها 

هم تحت مدیریت او قرار می گرفت.

 دوخت و دوز در سایه
»ســیا« این روزها آن قدر در آمریکا قدرت 
دارد که رئیس آن، عضو رســمی کابینه 
دولــت به حســاب می آید امــا در عین 
حال برخالف ســایر اعضای کابینه، هیچ 
مســئولیتی در برابر دولت ندارد و تنها به 
شــخص رئیس جمهور آمریکا پاسخگو 

است! 
این ســازمان عریض و طویل آمریکایی 
هرچند تا امروز در بسیاری از پروژه هایش، 
مثــل کودتــای 28 مرداد موفــق بوده، 
امــا پروژه هــای ناموفقــی کــه موجب 
آبروریزی هــای بین المللی بــرای دولت 
آمریکا شــده اند هم کم در کارنامه ندارد. 
واقعه ۱۱ سپتامبر و انقالب اسالمی ایران 
تقریباً بزرگ ترین شکســت های سازمان 
سیا به حســاب می آیند. با وجود این اما 
کارشناس های آمریکایی می گویند نقش 
سازمان سیا فراتر از یک سازمان امنیتی 
و آن چیزی است که عموم مردم دنیا فکر 
می کنند. این کارشناس ها معتقدند، سیا 
دولت نامرئی در ســایه آمریکاست که در 
برخی موارد اختیاراتش از دولت رســمی 
هم بیشتر می شود. دولِت در سایه ای که 
پشــت ژســت های آزادی خواهانه  دولت 
رســمی پنهان می شــود و هر زمان که 
 افکارعمومی مانع پیشبرد اهداف این کشور 
شــود، وارد گود شده و جوری که جامعه 
جهانی، مدافعان حقوق بشر و طرفداران 
دموکراســی خم به ابرو نیاورند، ماجرا را 

دوخت و دوز می کند!

وقتی مرگ در می زند!

رقیه توسلی: بعد ۱۱ روز کلید می اندازم توی قفل. دلم برای خانه جانم 
تنگ شده. برق ها را روشن می کنم و چشم می چرخانم در بهشتمان؛ بوی 
درهم نا و گرما می پیچد توی ســرم... میزها غباررو شــده اند... سبد میوه 
روی اُپن، مچالــه و پُرچروک نگاهم می کند؛ تمام ســیب ها و خیارها و 
هلوها... فنجان های نشسته روی سینک خوابیده اند و کوسن های نامرتب 
و ســبد دارو روی کاناپه افتاده اند به زار زار. از آنچه هســتم، سنگین تر 
می شــوم. کیــف را آویزان می کنم بــه گیره کمد و راه می افتم ســمت 

گلدان ها.
واااای، گل های نازنینم به ردیف غش کرده اند... ُخب! تشنه لب، بی نور، بی گپ 

و گفت، بی باغبان، معلوم است که سرپا نمی مانند.
پس تَه مانده ام را جمع می کنم که وقت قربان صدقه و احیاســت... وســط 
هفت گلدان می نشــینم با جعبه کمک های اولیه... آسیب نخاعی دیده »گل 
قاشقی« انگار... »زامفولیا« چشم هایش نیمه باز است... گلدان زردروی »نارنج« 
را درمی یابم... پرســتار »گل عنکبوتی« و »نخل اریکا« می شوم... و درگوشی به 

»دیفن« و »شفلرا« جمالتی می گویم که راضی شوند.
ســاعتی که می گذرد اوضاع بهتر می شود. دســتکش ها را درمی آورم و چهار 

دست و پا خودم را می کشانم تا بالشتی که جامانده روی فرش.
همانجا پناه می گیرم و نمی دانم چه می شود که به تقلید از میوه ها، در خودم 

مچاله می شوم.
»مالحت خانوم« از راه می رســد. از الی پلک های تبــدار وراندازش می کنم. 

پیراهن سیاه پوشیده، بی لبخند همیشگی.
بی اختیار از خودم می پرسم چرا مرگ، رخت و لباسش این قدر بلند است؟ چرا 
ُمدام دزدی می کند از آدم؟ مثالً قلب و سر و دست و پایت را هی می گیرد و 

هی پس می دهد... هی می گیرد و هی...
که مالحت خانوم دســتمال می کشد روی میز... شمع و خرما و گالب و قاب 
تازه ای می گذارد کنار عکس آقاجان... با همان سبک و ُفرم... سجافش نوار دارد.

پی نوشت یک: خدا می داند گاهی چقدر مثل همین اِریکا و نارنج و دیفن، 
دلمان زندگی می خواهد... پیراهن ســبز می خواهــد... خاطره نمی خواهد... 
مالحتی که نگوید تسلیت... دلمان روزمره می خواهد و همسایه ای که در بزند و 
قبضی، کارت دعوتی، کاسه نذری، چیزی بیاورد... اصالً توپ بچه ها بیفتد توی 

تراسمان و آن ها بی وقفه صدایمان بزنند.
گاهی خدا می داند چقدر خواب و آلزایمر می خواهیم که پاک کند زمان حال 
را... چقدر هوای زندگان و مردگان می افتد به جانمان... چقدر دلتنگ می شویم 
حتی برای دیدن پیرزن وسواسی همسایه که جز چشم غّره نمی گذارد توی 

کاسه مان.
پی نوشــت دو: گلدان ها هم انگار بوی مرگ را از ۱۰۰ فرسخی تشخیص 

می دهند که کمرشان می شکند!
پس پلک هــا را می بندم و برای هفت گلدان عاشــقم، قصه می گویم... قصه 
تابستان تلخی که رخصت نداد پنج خواهر و برادر، قدم زنان آن را برسانند به 

پاییز... قصه گلدانی که شکست و گلی که بست تا ابد چشم هایش را.

 مجازآباد
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ورزش
خط و نشان ایران برای میزبان انتخابی المپیک

دیوار چین فرو ریخت

سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک:

 11 طال 
در توکیو دشت می کنیم

 پاسخ به یک پرسش در روز ملی شعر و ادب فارسی 

آیا مردم با شعر قهر کرده اند؟

چند می گیری استوری بذاری؟

قدس زندگی: اگر هنوز هم فکر می کنید حضور پررنگ ســلبریتی ها در فضای 
مجازی و پست های گاه و بیگاه برخی از آن ها فقط و فقط با هدف اظهارنظر سیاسی 
و اجتماعی و همیشــه در صحنه بودن انجام می شود، با احترام به نظر شما، باید 
بگوییم خیلی درست فکر نمی کنید. البته در یکی دو سال اخیر خود شما هم برخی 
مواقع از پست های جنجالی و پر از غلط و غلوط برخی سلبریتی ها شاکی شده اید. 
حداقل اگر می خواهید به راز و رمز گاف دادن های برخی از این چهره های جنجالی 
پی ببرید و متوجه شوید که چرا فالن بازیگر، بدون سواد و تخصص کافی درباره 
مقوله ای پســت می گذارد و بعد مشخص می شود معنی فالن اصطالح و یا امالی 
فالن کلمه را هم بلد نیست، مطلب زیر را از قول »باشگاه خبرنگاران جوان« بخوانید: 
»نرخ تبلیغات در صفحات سلبریتی ها بستگی به میزان شهرت آن ها دارد، یعنی 
هرچه مشــهورتر، دریافتی ها بیشــتر. مثالً برخی از بازیگران برای تبلیغات خود 
ادمین دارند و او با مصوبات تعیین شــده از ســوی خود، این نرخ ها را تعیین و به 
سفارش دهندگان ابالغ می کند. گاهی سلبریتی ها در این زمینه از یکدیگر تبعیت 
می کنند و دریافتی های خود را با سایر همکاران خود قیاس کرده و به این ترتیب 

نرخ هایشان را تغییر می دهند«.
جالب اینکه نرخ ها بسته به تعداد فالوورهای آقا یا خانم سلبریتی از ۳ میلیون برای 
هر استوری یا پست شروع می شود و سر به ۳۰میلیون هم می زند! پس لطفاً برای 
دنبال کردن شخصیت های سرشناس هنری، ورزشی و غیره در فضای مجازی دقت 
بیشتری به خرج دهید و یادتان باشد هر محتوا یا پستی که توسط برخی از این 

چهره ها منتشر می شود، قرار است جیب خیلی ها را پرپول تر کند. 

نگاهی به تاریخچه شکل گیری »آژانس اطالعات مرکزی« آمریکا به بهانه سالروز تأسیس این سازمان

سازمان دو رگه جاسوسی! 

مرگ پسرک سرخ برق از سر کدام مسئوالن می پراند؟

تابوت استانداردسازی 
استادیوم ها بر دوش فوتبالی ها

کنعانی زادگان در گفت و گو با قدس:

 گلم مزد سختی هایی بود 
که تحمل کردم

رنا
/ ای

جم
ی 

ین
مع

د 
حم

س:ا
عک

روزمره نگاری

روایت مجازی
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ســینا حســینی: این بار خبری از آتش نبود، بلکه 
برق گرفتگی سبب جان باختن یک کودک هشت ساله 
شد. تأیید خبر از ســوی خبرنگاران حاضر در ورزشگاه 
آزادی نشــان داد که به واســطه غفلت و بــی توجهی 
مســئوالن برگزاری مســابقات لیگ برتر یک کودک 
معصوم در روزهای پایانی تابستان جان خود را از دست 
داد تا دوباره شوک جدیدی به جامعه فوتبال وارد شود.

داربست مرگ
عماد هشت ساله، عصر روز بیست و پنجم شهریورماه راهی 
ورزشگاه شد تا زمانی که پدرش برای امرار معاش در یکی 
از کیوسک های ورزشگاه آزادی مشــغول فروش وسایل 
است به تماشــای بازی تیم مورد عالقه اش پرسپولیس 
بنشیند. بازی تمام می شــود، دومین پیروزی خانگی تیم 
مورد عالقه عماد برق شادی را در چهره او پدیدار می کند 
اما دقایقی بعد برق داربســت های نصب شده در مبادی 
ورودی ورزشگاه جان او را می گیرد تا وی نتواند خاطرات 
شیرین عصر تابســتانی خود را برای مادرش که در خانه 

انتظار دیدن او را داشت تعریف کند.
مگر می توان این حجم از اهمال و فرار از مســئولیت را در 
مقطعی که ژست استانداردسازی اعصاب و روان همه اهالی 

فوتبالی و غیر فوتبالی را به همه ریخته است، را باور کرد!
عماد بر اثر غفلــت پیمانکاران نصب داربســت مجموعه 
ورزشی آزادی پس از تماس صورتش با لوله های داربست 
دچار برق گرفتگی شدید می شــود و در دم جان می بازد، 
همان ورزشگاهی که وزیر دولت تدبیر و امید چند روز پیش 
با افتخار از فراهم بودن زیر ساخت هایش خبر داد و مدعی 
شد زیرساخت های  مورد نیاز برای ورود بانوان فراهم است 

و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
موضوع نصب داربســت ها مقابل ورزشــگاه آزادی، به 
ارتباطاتی مرتبط می شــود که برخی افــراد ذیربط در 
برگــزاری مســابقات، در آن دخیل هســتند. افرادی 
که ســود مالی آن ها در نصب شــدن این داربست های 
اجاره ای اســت که پیمانــکار آن برای هــر بازی پول 
هنگفتی را بابت اجاره داربســت ها دریافت می کند. در 
این خصــوص صحبت های زیادی هم میان مســئوالن 
ســازمان لیگ و این افراد ذیربط صــورت گرفته بود. 
ســازمان لیگ اعالم کرده بــود که اگر نیــاز به نصب 
داربست باشد، ترجیح می دهد داربست ها را خریداری 
کند تا همیشــه مقابل ورزشــگاه قرار بگیرد، اما گویا 

اصرار به اجــاره این داربســت ها از »پیمانکار خاص« 
بوده است.

طبق خبرهــا و اطالعاتی که وجود داشــت، شــرکت 
توسعه و تجهیز سال گذشــته بیش از 15 میلیارد برای 
تجهیز ورزشگاه آزادی همزمان با برگزاری فینال لیگ 
قهرمانان آسیا دریافت کرد. چرا در خصوص هزینه های 
صورت گرفته در ورزشگاه آزادی، شفاف سازی صورت 
نگرفت و هیچ گزارشی اعالم نشد؟ مگر نه اینکه تجهیز 
ورزشــگاه آزادی با پــول بیت المــال و از خزانه دولت 
پرداخت شد؟ آیا مردم نباید از طریق رسانه ها در جریان 
امور قرار بگیرند و بدانند پولــی که از جیب آن ها رفته، 

صرف چه اقداماتی شده است؟

کدام استانداردسازی
جــدا از تراژدی تلخ مــرگ یک کودک حــاال باید این 
پرسش را از مهدی تاج و هم قطارانش در سازمان لیگ 
پرسید که استانداردسازی بحث برانگیز آن ها که لیگ 
را به خاطر آن روزها به تأخیر انداختید چه بود که باید 
شــاهد چنین فجایعی در ورزشــگاهی که مورد تأیید 

بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده باشیم؟ 

بازخوانی اتفاق از زبــان قاضی ویژه قتــل و مأموران 
انتظامی حاضر در ورزشگاه  نشان می دهد جزئی ترین 
اســتانداردها نیز در ایــن حادثه رعایت نشــده اما با 
این حال ادعا می شــود که ورزشــگاه های کشــور بر 
اســاس قوانین و مقررات فدراســیون جهانی فوتبال 

استانداردسازی شده است! 

ورود مراجع قضایی
اعتراف مدیر شرکت توسعه و نگه داری اماکن ورزشی 
به اصل ماجرا نشــان می دهد عمق فاجعه کجاســت؟ 
حســن کریمی دربــاره  چگونگــی وقوع ایــن حادثه 
می گوید: به دلیل خیس بودن چمن زیر داربست فلزی 
زمانی که پیمانکاری که داربســت های فلزی را نصب 
کرده بود به خاطر بی احتیاطی و بــرای محکم کردن 
نرده های داربســت آن ها را با ســیم برق وصل محکم 
کرده که متأسفانه در این حادثه به خاطر خیس بودن 
چمن این اتفاق رخ می دهد بنابراین این مسئه ارتباطی 

به گیت های ورزشگاه آزادی ندارد.
وی در پاســخ به این پرســش کــه چه کســی باید 
پاســخگوی این حادثه باشــد، می گوید: به هر شکل 

مراجع قضایی پیگیر این مســئله هســتند و هر کسی 
که مقصر اســت باید پاســخگو باشــد. ما وظیفه خود 
را می دانســتیم که برای کنترل جمعیــت باید راهکار 
خاصی طراحی می کردیم و با نصب این داربست ها قصد 
کنترل هواداران را داشتیم. امیدوارم که مراجع قضایی 

زودتر در این زمینه به نتیجه برسند.  

سکوت مدیران ورزشی
بازتــاب این خبر در شــبکه های اجتماعــی به قدری 
باالست که هشــتگ پســر قرمز در میان هشتگ های 
خبرساز شبکه های اجتماعی برجسته می شود. فعاالن 
حــوزه ورزش، خبرنــگاران، منتقــدان و چهره های 
سرشــناس فوتبالی هر یک به شــکلی با ابراز تأسف از 
این ماجرا مدیران فوتبال ایران را هدف انتقادات خود 
قرار می دهند، اما هیچ نشــانی از مسئوالن و مجریان 

برگزاری مسابقات نیست. 
پیام تســلیت باشــگاه پرســپولیس و اســتقالل تنها 
واکنش های احساســی به این ماجراست اما خبری از 
آقای تاج که تا دیروز در رســانه های گروهی از اجرای 

سیستم استانداردسازی دفاع می کرد نیست!
مازیار ناظمی که تا پیش از بازی پرســپولیس - نفت 
آبادان در حســاب شــخصی خود در توییتر با انتشار 
فیلمی از گفت و گوی فرمانده نیروی انتظامی حاضر در 
ورزشگاه با هواداران بدون بلیت به نوعی بابت جمله »ما 
نه از وزیر دستور می گیریم نه از انصاری فرد« به آن ها 
کنایه زده بود به صورت عجیبی سکوت اختیار می کند 
تا شاید آب ها از آســیاب بیفتد. اما در عوض منتقدان 
در نقد سیستم حاکم در ورزش سنگ تمام می گذارند 
تا مشخص شــود تعداد منتقدان سیستم مدیریتی در 

ورزش کم نیست.
در این میان حراســت فدراســیون فوتبــال با احضار 
مدیرعامل شرکت توســعه و نگه داری اماکن ورزشی 
و مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس به عنــوان میزبان 
این مســابقه از آن هــا می خواهــد ماجــرا را به این 
مجموعه گــزارش دهند تــا مقصر اصلی شناســایی 
شود. اما پرسش کلیدی اینجاســت که با این وضعیت 
و نبود اســتانداردهای اولیه چگونه قرار اســت امنیت 

تماشاگران و سالمت آن ها را تضمین کنیم؟
آیا وقت آن نرســیده یــک بار برای همیشــه موضوع 

استانداردسازی ورزشگاه ها را حل و فصل کنیم؟

مرگ پسرک سرخ برق از سر کدام مسئوالن می پراند؟

تابوتاستانداردسازیاستادیومهابردوشفوتبالیها

فرشید باقری سورپرایز دربی؟
ورزش: هافبک استقالل احتمال دارد برای بازی با پرسپولیس در هفته چهارم 
لیگ برتر آماده حضور در میادین شود. روند درمانی فرشید باقری بسیار خوب 
پیش رفته است تا جایی که حتی امکان حضور این بازیکن در بازی با پرسپولیس 
در هفته چهارم لیگ برتر هم وجود دارد.فرشــید باقری که فصل گذشته مهره 
مهمی در ترکیب استقالل محسوب می شد در صورتی که بتواند برابر پرسپولیس 
بازی کند می توانــد معادالت ترکیب تیمش را در فاصلــه 6 روز مانده به دربی 

تهران تغییر بدهد.

کاهش محرومیت نیمار در لیگ قهرمانان
ورزش: فرجام خواهی باشگاه پاری سن ژرمن در خصوص محرومیت ستاره برزیلی اش 
در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا نتیجه داد. دادگاه حکمیت ورزش )CAS( در پاسخ به 
فرجام خواهی باشگاه پاری سن ژرمن در زمینه محرومیت سه جلسه ای نیمار از حضور 
در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، محرومیت این بازیکن را از سه به دو بازی کاهش داد. به 
این ترتیب نیمار 27 ساله فقط بازی امشب با رئال و دیدار با گاالتاسرای در تاریخ 9 مهر را 
از دست خواهد داد اما می تواند در تاریخ 30 مهر پاری سن ژرمن را در بازی خارج از خانه 

مقابل بروژ در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان را همراهی کند.

دخه آ: فکر نمی کردم 367بار برای یونایتد بازی کنم
ورزش: دروازه بان اسپانیایی منچستریونایتد پس از امضای قرارداد جدید چهار ساله که قابل 
تمدید به یک سال بیشتر نیز هست، از تالشش برای بازگرداندن شیاطین سرخ به مسیر موفقیت 
خبر داد. داوید دخه آ که 350هزار پوند در هفته حقوق خواهد گرفت و وی را به پردرآمدترین 
دروازه بان جهان تبدیل می کند در این باره می گوید: »گذراندن هشت سال در چنین تیم بزرگی 
یک امتیاز به شمار می رود و شانس ادامه کار در منچستریونایتد، افتخاری واقعی است. از زمانی 
که به اینجا آمدم، هرگز فکر نمی کردم که 367بار برای یونایتد بازی کنم. می خواهم به تیم برای 

دستیابی به قهرمانی های دوباره و آنچه که باور دارم می توانیم به آن برسیم، کمک کنم.«

جزئیات توافق مالی باشگاه بارسلونا و فاتی برای تمدید قرارداد
ورزش: جزئیات پیشنهاد مالی باشگاه بارسلونا به پدیده نوجوانش منتشر شد. آنسومانه فاتی، 
بازیکن 16 ساله در چهارهفته سپری شــده از فصل جدید اللیگا دوگل به ثمر رسانده و یک 
پاس گل هم داده تا در مرکز توجهات قرار گیرد. بارسلونا به فاتی قراردادی پنج ساله پیشنهاد 
کرده که با امضای آن 700 هزار یورو به عنوان پاداش می گیرد. او اگر در تیم دوم بارسلونا باشد 
در نخستین فصل حضورش 300 هزار یورو در سال حقوق خواهد گرفت و اگر به تیم اصلی 
باشگاه منتقل شود این رقم به یک میلیون یورو افزایش پیدا می کند و در سه سال نخست به 

میزان 250 هزار یورو در هر سال افزایش می یابد.

حمیدرضاعرب: محمد حسین کنعانی زادگان در نخستین 
بازی اش با لباس پرسپولیس در آزادی دل هواداران را بدست 
آورد و با تک گل سه امتیازی اش پرسپولیس را دست پر به دربی 
فرستاد. او البته همچنان در تیم ملی به عنوان بازیکن ثابت به 
میدان می رود در حالی که پیش از این از کارلوس کی روش انتقاد 

می شد که چرا به این بازیکن به طور ثابت بازی می دهد. 

  در مورد بازگشــت باشــکوهت به آزادی با لباس 
پرسپولیس بگو.

خیلی برایم مهم بود که بتوانم خودم را به هواداران ثابت کنم. 
رگ و ریشه من پرسپولیسی است و من مدت ها سختی کشیدم 
تا توانستم امروز برای تیمم بازی کنم. تمام تالشم این است که 

سال ها بتوانم برای هواداران خوبمان بازی کنم.

  در مورد خوشحالی منحصر به فردت هم توضیح بده؟
گلم مزد ســختی هایی بود که تحمل کردم. واقعاً ســر از پا 
نمی شناختم و نمی دانستم باید چه جوری خوشحالی پس از 
گل انجام بدهم. لحظه بزرگی بود. من در لیگ برتر به عنوان 

مدافع گل زده بودم اما این گل مزه اش فرق داشت.

   اول فصل که به پرسپولیس برگشتی نمی ترسیدی با 
حضور بهترین مدافعان ایران نتوانی زیاد به میدان بروی؟ 
شرایط پرسپولیس را می دانستم که به این تیم آمدم و االن هم 
اصاًل از اوضاعم در تیم ناراحت نیستم. بازی های زیادی باقی 
مانده است و هر زمان کالدرون تشخیص بدهد به میدان می روم 

و بهترین عملکرد را خواهم داشت.

  با این شرایط فکر می کنی در دربی باز هم به تو بازی 
برسد؟

من تابع تصمیم مربی هستم و فقط تمرین می کنم تا در بهترین 

فرم باشم. خوشبختانه رفاقت خیلی خوبی با همه بچه ها دارم 
و هرکدامشــان بازی کنند من خوشحال می شوم. خودم هم 

دوست دارم در دربی نقش مهمی داشته باشم.

  با این حال اگر خلیل زاده واقعاً به دربی نرسد شانس 
تو خیلی زیاد است.

دعا می کنم خلیل زاده حتماً به دربی برسد و بتواند به تیم کمک 
کند. او که باشد خیال ما راحت تر است.

  با این حال حضورت در ترکیب ثابت تیم ملی همیشه 
منتقدانی داشته است. جوابت به این منتقدان چیست؟

اگر هم ثابت بازی نکنم دلم با تیم است و برای موفقیت تیم 
ملی دعا می کنم. همه  ما سرباز تیم ملی هستیم و باید ارزش 
پیراهنی را که بر تن داریم، بدانیم. تمــام فکر و ذهنم این 
است که جایگاه خود در تیم ملی را حفظ کنم. خوشحالم از 
اینکه منتقدان جواب خود را گرفته  اند و ویلموتس فوتبالم 
را می پسندد. فکر کنم به خیلی ها ثابت شد که سرمربی تیم 
ملی اگر تصمیمی می گیرد به خاطر موفقیت تیمش است و 

نباید تصمیماتش را شخصی دانست.

  فکر می کنی در بازی گذشته توانستی جواب اعتماد 
ویلموتس را بدهی و آیا در بازی های بعدی هم فیکس 

هستی؟ 
ســرمربی تیم ملی چیزی به من نگفت و او خودش در بازی 
با کره جنوبی شــناخت الزم را از من پیدا کرد. همان طور که 
گفتم مربیگری سلیقه ای اســت. شاید در زمان های مختلف 
بازیکنان زیادی بودند که در تیم ملی ثابت بازی می کردند، اما 
در باشگاهشان شرایط مناسبی نداشتند و یا برعکس. االن هم 
من فقط کار و تمرین خودم را می کنم تا در بهترین فرم باشم. 

بقیه اش به نظر سرمربی و شرایط تیم بستگی دارد. 

ورزش: هادی رضایی سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک 
توکیو، در نشست خبری گفت: دهکده ورزشکاران با ۸ هزار 
نفر ظرفیت ساخته شده که 3هزار و ۸00 واحد آپارتمانی است. 
برای یک سال آینده ساختمان اسکان ما را داده اند ما تغییر 
کوچکی دادیم و ساختمان ما تغییر کرده تا هم نزدیک حمل 

و نقل باشیم هم غذاخوری. با این تغییر هم موافقت کرده اند.

 پیش بینی تعداد مدال ها 
سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک توکیو با بیان پیش بینی 
تعداد مدال ها و ســهمیه ها در بازی های 2020، یادآور شد: 
کمیته ملی پارالمپیک 103 سهمیه را در مجموع پیش بینی 
کرده که تاکنون 3۴ سهمیه کسب شــده است. بیشتر این 
موضوع را واقعی دیده ایم و والیبال بانوان نشسته را هم در این 
مورد پیش بینی نکرده ایم اما امکان کسب سهمیه دارند. در 
بخش مدال آوری نیز 3۴ مدال را پیش بینی کرده ایم که 11 

مدال طالست. 

 کمک ۳۶۵ میلیونی پارالمپیک به تیروکمان
دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک در ادامه صحبت هایش 
درباره اعتراض ملی پوشان تیراندازی با کمان مبنی بر اینکه 
از سوی فدراسیون توجه الزم نمی شــود و اختالفات مالی 
مطرح شده، گفت: هشت فدراسیون زیر نظر ما هستند که 
سیاست ها اعالم شده است. به عنوان مثال برای کسب سهمیه 
در تیراندازی با کمــان 300 روز اردو در نظر گرفته ایم. ما به 
تیراندازی با کمان 365 میلیون تومان پول داده ایم. یک ریال 
به فدراسیون ها بدهکار نیستیم. برای اعزام هر ورزشکار 20 
میلیون می دهیم. برای تمرین در روز 350 هزار برای طال و 

300 هزار برای نقره می دهیم.
 اعزام مربی طبق آیین نامه 

وی درباره اینکه آیا ورزشکارانی به توکیو اعزام می شوند که در 

سیاست کیفی بگنجند، یا مدال برای شما مهم است، اظهار 
داشت: نه مربی ساالر هستیم نه ورزشکار ساالر. مربی رشته های 
طالیی ما اعزام می شوند که این طبق آیین نامه مربیان است. 
درباره جوانمردی و نعمتی، مربیانی را قبول داریم که طبق 
آیین نامه باشند. مربیانی را برای ورزشکاران تأیید می کنیم که 
در آیین نامه بگنجند. ما با ورزشکار طرف نیستیم و با فدراسیون 
هماهنگ می کنیم حاال اگر فدراسیونی مربی ای معرفی کرد 
که در آیین نامه ما نبود نمی توانیم اعزام کنیم. اگر حتی مربی در 
اندازه این دو ورزشکار نداشتیم، می توانیم مربی خارجی بگیریم. 
هیچ کس در توانمندی نعمتی و جوانمردی شکی ندارد اما برای 

اعزام کاروان به سیاستی که داریم توجه می کنیم.

جدایی چهار رشته تا ۲۰۲۰ از فدراسیون جانبازان 
سرپرست کاروان ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر جداسازی 
چند رشته از فدراســیون جانبازان و معلوالن، عنوان کرد: 
هشت رشته جدا شده اند. سیاســت کمیته پارالمپیک این 
است که ورزشکاران سالن و معلول به یک صورت دیده شوند. 
دوومیدانی، تیراندازی، جودو نابینایان و وزنه برداری تا 2020 
فرصت دارند جدا شــوند و زیر نظر فدراسیون های مربوطه 
بروند اما درباره فوتبال این طور نیست. بوچیا و گلبال زیر نظر 

فدراسیون جانبازان هستند.

 ۲۲ درصد بودجه گرفته ایم
دبیر کمیته پارالمپیک درباره رقم بودجه گرفته شــده، 
گفت: 29 میلیارد برای ما پیش بینی شــده که تا االن 22 
درصد یعنی حدود 6 میلیارد گرفته ایم که شامل حقوق، 
کسب سهمیه، اردوها و... می شود. اگر بیشتر پول بدهند 
بیشــتر حمایت می کنیم. پارالمپیک ما در جهان دهم تا 
دوازدهم و در آسیا سوم است. ما بارها نامه نگاری کرده ایم 

که امیدوارم حل شود.

کنعانی زادگان در گفت و گو با قدس:

گلم مزد سختی هایی بود که تحمل کردم
سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک:

11 طال در توکیو دشت می کنیم
ضد  حمله

ساعت دیدار پرسپولیس - استقالل تغییر کرد
دربی نود، ۹۰ به ۱۰ نشد

ورزش: معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران از تغییر ساعت دربی 
پایتخت و اختصاص سهمیه 50 درصدی به تماشــاگران دو تیم خبر 
داد. حمیدرضا گودرزی در مورد برگزاری دربی نود اظهار داشت: زمان 
بازی استقالل و پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال از ساعت 
1۸:۴5 به 16 تغییر یافت. این بازی یکشــنبه هفته آینده 31 شهریور 

برگزار می شود.
معاون امنیتی و انتظامی اســتانداری تهران خاطرنشان کرد: این مسابقه 
به میزبانی استقالل است که ســهمیه 50 درصدی به تماشاگران هر تیم 
اختصاص یافته است، این در حالی است که پیش از این قانون 90 به 10 در 

مورد تماشاگران تیم های میزبان و میهمان اعمال می شد.

پرداخت غرامت برانکو توسط شاهزاده سعودی
ورزش: باشگاه االهلی عربســتان اعالم کرد که منصور بن مشعل یکی از 
شاهزاده های سعودی و مدیر فعلی این تیم که حکم اخراج برانکو ایوانکوویچ، 
سرمربی االهلی را صادر کرده بود تمام مبلغ فسخ قراردادش را پرداخت کرد.

برانکو بعد از چهار سال افتخار آفرینی برای پرسپولیس سه ماه پیش راهی 
عربستان شد تا هدایت االهلی را برعهده بگیرد اما در آغاز کارش نتایج خوبی 
نگرفت و در نهایت در سومین هفته از لیگ عربستان اخراج شد. رقم فسخ 
قرارداد برانکو 7 میلیون ریال سعودی)21 میلیارد تومان( بود که سعودی ها 

آن را پرداخت کردند.

خلیلی: احمدزاده با ما هماهنگ بود
ورزش: محسن خلیلی، مدیر تیم پرسپولیس درباره شایعه ناراحتی فرشاد 
احمدزاده و اینکه او زودتر از سایر بازیکنان ورزشــگاه آزادی را ترک کرده، 
خاطرنشان کرد:متاسفانه برخی ها به دنبال حاشیه سازی برای پرسپولیس 
هستند و در این راه از هیچ کاری چشمپوشی نمی کنند.فرشاد احمدزاده به 
دلیل ناراحتی زودتر ورزشگاه را ترک نکرد بلکه این مسئله با هماهنگی ما بود. 
پیش از این باید بازیکنان بعد از بازی حتما به هتل محل اقامت می رفتند و از 
آنجا راهی خانه های خود می شدند اما برخی از بازیکنان با من صحبت کردند و 
گفتند که وقتی خانه آن ها غرب تهران است چه دلیلی دارد تا هتل اوین بیایند 

و دوباره برگردند و کلی هم در ترافیک بمانند؟ لطفاً حاشیه نسازید.

استعفای عنایتی از سرمربیگری قشقایی 
ورزش: سرمربی تیم فوتبال قشقایی از سمت خود استعفا داد. رضا عنایتی 
پس از باخت 2 بر صفر در دربی شیراز که بین تیم های فجر شهید سپاسی 
و قشقایی برگزار شد از سمت خود استعفا داد.عنایتی ضمن خداحافظی با 
بازیکنان از مربیگری این تیم استعفا داد. وی در ابتدای فصل هدایت قشقایی 

را بر عهده گرفته بود.

مهربان: دل  گرمی مان به هواداران مشهدی است
ورزش: حسین مهربان، مهاجم شهرخودرو با اشاره به بازی این هفته تیمش 
برابر فوالد خوزستان گفت: بازی فوالد بازی خیلی سختی است. آن ها با توجه 
به ناکامی در کسب امتیازات الزم در سه بازی اول خود طبیعتاً بی استرس 
نیستند، اما هرگز نباید این تیم را دست کم بگیریم و ان شااهلل با یک بازی 
قدرتمندانه از دقیقه اول می رویم تا با هواداران مشــهدی جشن پیروزی 
بگیریم. مهاجم شهرخودرو گفت: پشــت گرمی ما در بازی های خانگی به 
هواداران مشهدی است و من اطمینان دارم در این بازی ما یک سکوی خالی در 
ورزشگاه امام رضا)ع( نخواهیم داشت تا ان شااهلل بتوانیم همه را روسفید کنیم.

سوشا آماده دیدار با سپاهان 
ورزش: سوشا مکانی که چند روز قبل با فسخ قراردادش با میوندالن نروژ به 
فوتبال ایران برگشت و با نفت مسجدسلیمان قرارداد امضا کرد، چند روزی 
است کارش را با این تیم آغاز کرده است.مکانی در بازی با استقالل به دلیل 
نرسیدن ITC اش از طرف فدراسیون نروژ نتوانست به میدان برود، دیروز 
با حضور در تهران به مرکز پزشکی ایفمارک رفت و تست های جسمانی را 
پشت سر گذاشت.این دروازه بان به احتمال فراوان مشکلی برای همراهی 
نفت مسجدسلیمان مقابل سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر نخواهد داشت.

شجاع به بازی مقابل استقالل می رسد
ورزش: شجاع خلیل زاده با وجود مصدومیت در دیدار برابر صنعت نفت آبادان، 
مشکلی برای دیدار مقابل استقالل نخواهد داشت. شجاع خلیل زاده در دیدار 
روز دوشنبه از ناحیه زانو مصدوم شد، اما در تمام طول مسابقه پا به پای دیگر 
بازیکنان دوید. مدافع تیم پرسپولیس مشکلی برای بازی در دربی 90 پایتخت 

ندارد و با صالحدید گابریل کالدرون مقابل استقالل به میدان می رود.

منهای فوتبال

خط و نشان ایران برای میزبان انتخابی المپیک
دیوار چین فرو ریخت

ورزش: تیم ملی والیبال ایران در نخســتین مســابقه خود در دور دوم 
رقابت های قهرمانی آسیا از ساعت 1۸:30 دیروز مقابل چین قرار گرفت 
که این مســابقه با نتیجه 3 بر صفر و با امتیازهای 25 بر 1۸، 25 بر 23 و 
25 بر 17 به سود ایران تمام شد. به این ترتیب شاگردان کوالکوویچ خط و 
نشانی جدی برای میزبان رقابت های انتخابی المپیک کشیدند. شاگردان 
کوالکوویچ امروز در دومین مسابقه خود در این مرحله از ساعت 1۸:30 به 
مصاف هند خواهند رفت. هند دیروز با نتیجه 3 بر صفر مغلوب استرالیا شد. 
گفتنی است هر هشت تیم حاضر در این مرحله )گروه برنده ها( به مرحله 
یک چهارم نهایی صعود می کنند و برای مشخص شدن ۴ تیم برتر به صورت 

ضربدری به مصاف هم خواهند رفت.

کشتی فرنگی قهرمانی جهان 
ایران با 3 برنز چهارم شد

ورزش:دیدارهای رده بندی و فینال سه وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی 
جهان برگزار شد که طی آن محمدعلی گرایی و علیرضا نجاتی در دیدار 
رده بندی وزن 77  و 60 کیلوگرم به مصاف حرفان خود رفتند و موفق به 
کسب مدال برنز جهان شدند. محمدعلی گرایی در دیدار رده بندی وزن 77 
کیلوگرم به مصاف کارپت چالیان از ارمنستان رفت. گرایی در این دیدار با 
نتیجه 9 بر 6 پیروز شد و  مدال برنز جهان را از آن خود کرد. علیرضا نجاتی 
در دیدار رده بندی وزن 60 کیلوگرم به مصاف المورات تســمورادوف از 
ازبکستان رفت و با نتیجه 7 بر 5 به برتری رسید تا مدال برنز جهان را از آن 

خود کند. در  وزن130 کیلوگرم نیز منزجی پنجم شد.
ســعید عبدولی دیگر مدال آور ایران در این رقابت هــا بوده که موفق 
به کسب مدال برنز شــد اما پویا ناصرپور در 55، میثم دلخانی در 63، 
حامد تــاب در 67، امین کاویانی نــژاد در 72، رامین طاهری در ۸7 و 
محمدهادی ساروی در وزن 97 کیلوگرم نیز با شکست مقابل رقبایشان 
از دور رقابت ها کنار رفتند. با این نتایج ایران با کســب 3 مدال برنز در 

جایگاه چهارم جهان قرار گرفت.

آرون گرامی پور به یک تیم چین تایپه ای 
پیوست

ورزش: آرون گرامی پور، سنتر دوملیتی تیم ملی بسکتبال ایران به تیم 
باشگاهی »جیوتای تِکنالجی« چین تاپیه ملحق شد. قرار است گرامی پور این 
هفته برای آغاز کارش در تیم باشگاه های جدیدش راهی چین تایپه شود. او 

در این تیم دستمزدی معادل 25 هزار دالر دریافت خواهد کرد.
آرون گرامی پور که متولد شهر منچســتر است، در جام جهانی بسکتبال 
2019، تیم ملی ایران را همراهی کرد و ذخیره حامد حدادی، ستاره تیم 
ایران بود. او اما آمار خوبی از خود در این مسابقات به جا گذاشت و به طور 
میانگین در هر بازی 10.۴ امتیاز، 6 ریباند و 69.7 درصد شوت به نام خود 

ثبت کرد.

IOC حضور در دوره سه ماهه مربیگری
بهداد سلیمی در مجارستان مربی می شود

ورزش: دوره پیشرفته بین المللی مربیگری وزنه برداری IOC با حمایت 
واحد همبستگی المپیک و زیر نظر IOC طی سه ماه در دانشگاه بوداپست 
مجارستان برگزار خواهد شد که به همین منظور بهداد سلیمی وزنه بردار 

ایرانی برای حضور در این دوره عالی و  پیشرفته عازم این کشور شد.
ســلیمی پس ازموفقیت در مراحــل آزمون و مصاحبــه واحد المپیک 

سولیداریتی کمیته ملی المپیک به این دوره اعزام شده است.

در آستانه رقابت های جهانی؛
سرمربی تیم کشتی فرنگی امید استعفا داد

ورزش: جمشید خیرآبادی ســرمربی تیم کشتی فرنگی امید ایران و 
یکی از مربیان پیشین تیم ملی بزرگساالن که سابقه همکاری با محمد 
بنا را نیز در المپیک 2012 لندن داشت، با انتشار متنی از سمت خود 

استعفا داد.  
وی در مورد اینکه گفته شــده علیرضا دبیر از او خواســته از بین ریاست 
هیئت کشتی استان کردستان و ســرمربیگری تیم ملی یکی را انتخاب 
کند، خاطرنشان کرد: خودم می خواستم به کشتی استانم خدمت کنم و 
می دانستم که در این کار مفیدتر هستم. با توجه به موضوعی که از سوی 
رئیس فدراسیون مطرح شد و خواست که یکی را انتخاب کنم، به ناچار از 
تیم ملی محروم شدم تا به زادگاهم برگردم، چون اگر تیم ملی را انتخاب 

می کردم، دیگر نمی توانستم در چشمان همشهری هایم نگاه کنم.

امیرمحمد سلطان پور:  شــب دوم از هفته نخست فصل جدید 
رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا امشب با برگزاری هشت 
دیدار در گروه های A تا D پیگیری خواهد شــد. امشب نیز مانند 
بازی های شب نخست به جز بازی های معمول این رقابت ها، شاهد 
تقابل چند غول اروپایــی مثل دیدار پی اس جی بــا رئال مادرید یا 
اتلتیکومادرید با یوونتوس با یکدیگر خواهیم بود که می تواند مثل 

همیشه برای هواداران فوتبال اروپا جذاب باشد.

گروه A؛ جنگ ستارگان با چاشنی مصدومیت
مهم ترین بازی این گروه و شاید امشب، دیدار دو تیم پاری سن ژرمن 
و رئال مادرید در پارک دو پرنس از ساعت 23:30 است. این دو تیم که 
کلکسیونی از ستارگان فوتبال جهان را در اختیار دارند از مدعیان اصلی 
قهرمانی مسابقات محسوب می شوند و می خواهند در بازی نخست 
گام محکمی برای رسیدن به آن هدف بردارند. البته نباید فراموش 
کنیم که هر دو تیم برای بازی امشب محرومان و مصدومان زیادی 
دارند؛ به خصوص رئال که مارسلو، مودریچ، ایسکو و آسنسیو را به دلیل 
مصدومیت و راموس و ناچو را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد 

داشت. پاریسی ها نیز با وجود خبر امیدوارکننده بازگشت نیمار به 
ترکیب اصلی، دغدغه های خود را از این حیث دارند و دو مهاجم اصلی 
این تیم یعنی کاوانی و امباپه شانس تقابل مقابل سپیدپوشان را از دست 
داده اند. در دیگر بازی این گروه از ساعت 21:25 بروژ بلژیک میزبان 

گاالتاسرای ترکیه خواهد بود.

گروه B؛ به دنبال فتح ستاره
این گروه نیز شــاهد حضور دو تیم با کیفیت اروپایی است. تاتنهام 
فینالیست فصل گذشته رقابت ها، از ساعت 21:25 درنخستین گام، 
مسافت طوالنی بین لندن تا آتن را طی کرده تا به مصاف المپیاکوس 
برود. بایرن مونیخ، مدعی همیشگی قهرمانی اروپا هم در بازی دیگر 
گروه B میزبان ستاره سرخ بلگراد خواهد بود. ستاره سرخ فصل گذشته 

پس از مدت ها به لیگ قهرمانان برگشت و توانست حتی با شکست 
لیورپول، لقب قدیمی غول کش بودن خود را نیز دوباره زنده کند. باید 
دید آیا بایرن در مقابل این تیم که البته بیشتر در بلگراد خطرناک است، 

در مونیخ چه عملکردی به جا خواهد گذاشت.

گروه C؛ محلی برای یکه تازی سیتیزن ها؟
شاگردان پپ گواردیوال مانند چند فصل گذشته شانس زیادی در قرعه 
کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان داشتند و با قرارگیری در کنار 
تیم هایی مانند دیناموزاگرب، آتاالنتا و شاختار می توان از صعود راحت 
این تیم مطمئن بود. منچسترسیتی که پس از کسب دو قهرمانی پیاپی 
در لیگ برتر انگلیس به شدت به دنبال کسب نخستین قهرمانی اروپایی 
تاریخ این باشگاه است، این فصل را فرصتی مناسب برای دستیابی به 

این هدف فرض می کند. آن ها امشب درنخستین بازی خود در شهر 
دونتسک اوکراین میهمان شاختار خواهند بود. دیگر دیدار امشب نیز 
در زاگرب دینامو میزبان آتاالنتا تیم شگفتی ساز ایتالیایی است که فصل 

گذشته رتبه سوم سری آ را بدست آورد. 

گروه D؛ ترس اتلتیکو از رونالدو
دیگر بازی مهم امشب در وندا متروپولیتانوی مادرید برگزار می شود؛ 
جایی که اتلتیکو به مصاف قهرمان هفت دوره گذشته ایتالیا یعنی 
یوونتوس خواهد رفت. تیم سیمئونه که تغییرات بسیار زیادی را شاهد 
است و البته بسیاری آن ها را بسیار قوی تر شده از گذشته می دانند، 
مقابل بانوی پیر به میدان می روند که این فصل بیشــتر از هر زمان 
دیگری به دنبال پایان دادن به طلسم قهرمان نشدن خود در اروپا از 
سال 1996 به این طرف است. آن ها فصل گذشته کریستیانو رونالدو را 
به همین منظور به تورین آوردند اما در نخستین تالش با او موفق نبودند. 
حاال دوباره ستاره پرتغالی که آمار خیره کننده ای در زمینه گلزنی مقابل 
اتلتیکو دارد اصلی ترین امید بیانکونری خواهد بود. در دیگر بازی این 

گروه نیز بایرلورکوزن به مصاف لوکوموتیو مسکو خواهد رفت.

حمیدرضا خداشناس:  هفته ســیزدهم رقابت های لیگ 
برتر فوتســال و هفته پایانی نیم فصل نخست این مسابقات 
عصر فردا از ساعت 1۸ در شهرهای مختلف برگزار می شود. 
در مهم ترین بازی این هفته مس سونگون در تبریز میزبان 
گیتی پسند است و بدون شک دو تیم مدعی قهرمانی بازی 
حساسی را پیش رو خواهند داشــت. مس سونگون پس از 
اینکه در جام باشــگاه های آسیا نتوانســت قهرمان شود و 
عدم نتیجه گیری این تیم در جام باشگاه های جهان دست 
به تغییرات در کادر فنی خود زد و علی افضل را جانشــین 
تقی زاده کرد تا تیم در لیگ دچار تحول شــود. مسی ها با 
کادر فنی جدید در دو بازی گذشته خود پیروز شده اند و با 

توجه به اینکه چهار بازی عقب افتاده نســبت به صدرنشین 
دارند در تقابل رودررو با شاگردان حمید بی غم این شانس 
را دارند با نتیجه گیری در ایــن بازی و همچنین بازی های 
معوقه در پایان نیم فصل بر صدر جدول تکیه بزنند. از سوی 
دیگر گیتی پســند که در حال حاضر 23 امتیازی است و 7 
امتیاز از مس بیشــتر دارد با پیروزی در این تقابل حساس 
می تواند امیدوار به صدرنشــینی باشــد و آسوده خاطر به 
تعطیالت برود. تقابل دو تیم تبریزی و اصفهانی که در این 
چند ســال همواره جزو مدعیان قهرمانی بوده اند همواره 
زیبا و حساس و همراه با حواشــی بوده است و باید دید در 

این بازی چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.

فرش آرا به دنبال تثبیت رده سوم
نماینده فوتسال خراســان در لیگ برتر فوتسال کشور عصر 
امــروز میزبان اهــورای بهبهان خواهد بــود.  فرش آرا که 
هفته گذشــته بازی زیبایی را در اصفهان برابر مدعی اصلی 
قهرمانی لیگ به نمایش گذاشــت و اگر کمی خوش شانس 
بود می توانست پیروز آن بازی باشد، امروز در آخرین بازی 
خود در نیم فصل نخست لیگ میزبان اهورا است که در رده 
نهم جدول قرار گرفته است و برای رســیدن به میانه های 

جدول تالش می کند.
مرتضایی و شــاگردانش که در هفته ای که گذشت بیشتر 
درگیر حواشی پس از بازی با گیتی پسند بودند، امروز برای 

تثبیت جایگاهشــان، هر چند به صورت موقت باید هر سه 
امتیاز این بازی خانگی را کســب کنند. موقت از این جهت 
که تیم سوهان محمد ســیما و مس ســونگون بازی های 
معوقه دارند و اگر در آن بازی ها نتیجه بگیرند فرش آرا به 
رده پنجم ســقوط می کند. به هر حال شاگردان مرتضایی 
باید ابتدا پیروز تقابل با اهورا شوند ســپس امیدوار باشند 
تیم های تبریزی و قمی در برابر حریفانشان نتیجه نگیرند. 

برنامه هفته سیزدهم- چهارشنبه؛۶/۲7 ساعت 18 
مس سونگون - گیتی پسند اصفهان
شهروند ساری - محمدسیمای قم

سن ایچ ساوه - ستارگان ورامین
آذرخش بندرعباس - مقاومت البرز
فرش آرای مشهد - اهورای بهبهان

حفاری خوزستان- ارژن شیراز 
هایپر شاهین شهر - شاهین کرمانشاه

شب دوم از هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا

لشکر مصدوم زیدان در راه فتح پاریس
میزبانی فرش آرا از اهورا در آخرین بازی نیم فصل اول

مس - گیتی پسند؛ جدال مدعیان در سونگون

      صفحه 10

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

برابر راي ش ماره 139860306015004235و 139860306015004239 الى 139860306015004243 – 23 
ــند رسمي مستقر  ــاختمانهاي فاقد س و 1398/06/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــنامه  ــكن به شناس ــك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان 1- آقاي خليل برش ــي حوزه ثبت مل ــد ثبت در واح
ــدانگ يك قطعه باغ به  ــاع از شش ــماره 327 كدملي 0749869267 صادره تايباد فرزند عبدالكريم در يكدانگ مش ش
مساحت 6332,97 مترمربع پالك شماره 277 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد 
ــكن كالته ء به شناسنامه  ــمتى از پالك 2- آقاي عبدالكريم برش ــاعى متقاضى و قس ــمتى از مالكيت مش از محل قس
ــدانگ يك قطعه باغ به  ــاع از شش ــماره 3 كدملي 0732262356 صادره تربت جام فرزند مصطفي در يكدانگ مش ش
مساحت 6332,97  مترمربع پالك شماره 277 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت ملك تايباد 
ــنامه  ــكن كالته ئي به شناس ــمتى از پالك 3- آقاي نوراحمد برش ــاعى متقاضى و قس ــمتى از مالكيت مش از محل قس
ــدانگ يك قطعه باغ به  ــاع از شش ــماره 11 كدملي 0749553162 صادره تايباد فرزند عبدالكريم در يكدانگ مش ش
ــاحت 6332,97 مترمربع پالك شماره 277 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت ملك تايباد  مس
ــكن به شناسنامه شماره 2773  ــاعى متقاضى و قسمتى از پالك 4- آقاي نعمت برش ــمتى از مالكيت مش از محل قس
ــاحت  ــدانگ يك قطعه باغ به مس ــاع از شش ــادره كاريز فرزند عبدالكريم در يكدانگ مش ــي 0748701125 ص كدمل
ــان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل  ــماره 277 اصلي واقع در خراس 6332,97 مترمربع پالك ش
ــنامه شماره 773 كدملي  ــكن به شناس ــمتى از پالك 5- آقاي جليل برش ــاعى متقاضى و قس ــمتى از مالكيت مش قس
ــدانگ يك قطعه باغ به مساحت  ــدانگ شش ــاع از شش 0749411449 صادره تايباد فرزند عبدالكريم در يكدانگ مش
ــان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت ملى تايباد از محل  ــماره 277 اصلي واقع در خراس 6332,97 مترمربع پالك ش
ــاعى متقاضى و قسمتى از پالك 6- آقاي رحمت برشكن كالته ئي به شناسنامه شماره 2771  ــمتى از مالكيت مش قس
ــاحت  ــدانگ يك قطعه باغ به مس ــاع از شش ــادره تايباد فرزند عبدالكريم در يكدانگ مش ــي 0748701109 ص كدمل
ــماره 277 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل  6332,97 مترمربع پالك ش
ــاعى متقاضى و قسمتى از پالك تأئيد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــمتى از مالكيت مش قس
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،  ــند مي توانند از تاريخ انتش باش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9807884
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/11

غالمرضا آقازاده  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139460306015004817- 1394/10/16 هي برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــنامه 0740048058 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب  ــول بشماره شناس آقاى عبدالناصر مختارپور فرزند غالم رس
منزل به مساحت 150 متر مربع پالك 606 فرعى از 250 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از 

محل قسمتى از مالكيت غالم موال بابائى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807885
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/11

غالمرضا آقازاده  /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015002554- 1398/03/19 هي برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى عبداله سرخ آبادى به شناسنامه شماره 8076 كد ملى 0748420363 صادره تايباد فرزند قربانعلى در 
ــماره 2300 فرعى بجاى 504 فرعى از 250  ــدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 176,25 مترمربع پالك ش شش
ــمتى از مالكيت سهم االرثى آقاى  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش اصلى واقع در خراس
ــمتى از پالك محرز گرديده  ــاعى بانو رضوان نورانى و قس ــمى و مش ــمتى از مالكيت رس غالمرضا نورانى و از محل قس
ــخاص نسبت  ــود در صورتى كه اش ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــت خود را به  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9807886
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/11

مهدى حسين زاده  /  كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015006762- 1397/07/10 هيات اول موض برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى عبدالودود تيموريان نصرآباد به شناسنامه شماره 7710 كد ملى 0748416714 صادره تايباد فرزند ولى محمد 
ــماره 215 فرعى از 251 اصلى واقع در  ــاحت 328,27 مترمربع پالك ش ــكونى به مس ــدانگ يكباب منزل مس در شش
خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاع عبدالوهاب عزيزى 
و ولى محمد تيموريان نصرآباد و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807887
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/11

مهدى حسين زاده   / كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139860318603002271مورخ 1398/04/26 هيات موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت تصرفات مالكانه بالمعارض  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 403صادره از رشت در قريه الكان در سه دانگ  ــماره شناس ــمى فرزند على به ش آقاى هادى طاهرى مقدم تخس
ــدانگ  يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 762/70 متر مربع پالك فرعى 3372 از اصلى  ــاع از شش مش
ــمى خانم اعظم نيك نژاد  ــت خريدارى از مالك رس 38 مفروز مجزى از پالك 72 از اصلى 38 واقع در بخش چهار رش

محرز گرديده است .
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد.م الف 2924  آ-9807888
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/27

تاريخ انتشار نوبت دوم : 11 /1398/07 
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139860318603002270مورخ 1398/04/26 هيات موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت تصرفات مالكانه بالمعارض  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 2صادره از رشت در قريه الكان در سه دانگ  ــماره شناس ــن به ش خانم حاجيه مهدى نژاد بلگورى فرزند غالمحس
ــدانگ  يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 762/70 متر مربع پالك فرعى 3372 از اصلى  ــاع از شش مش
ــمى خانم اعظم نيك نژاد  ــت خريدارى از مالك رس 38 مفروز مجزى از پالك 72 از اصلى 38 واقع در بخش چهار رش

محرز گرديده است .

ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد.م الف 2922  آ-9807889 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/27

تاريخ انتشار نوبت دوم : 11 /1398/07
حسين اسالمى كجيدى / مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:139804006228000134/1(9800145)
ــماره ملى 0859621022 و شماره شناسنامه 37 و سيد هاشم  ــيد ابراهيم به ش ــيله به صديقه مقدم فرزند س بدينوس
ــنامه 54 اصالتا و واليتا از سوى سيد  ــماره ملى 0859621197 و شماره شناس ــتان فرزند على اكبر به ش امامى باغس
ــماره ملى 0850331757 و معصومه سادات به  ــادات به ش ــميه س ــماره ملى 0770482449 و س محمد طاها به ش
ــماره ملى 0850350050 همگى به شهرت امامى باغستان فرزندان مرحوم سيد مسلم وراث بدهكار پرونده كالسه  ش
ــر نگرديده است ابالغ مى گردد كه برابر  ــت ابالغ واقعى ميس 139804006228000134/1 كه برابر گزارش مامور پس
ــما و ماهره آريان تعداد دو عدد سكه تمام بهار آزادى  ــند ازدواج 3643-93/3/31 دفتر 69 ازدواج لطف آباد بين ش س
بعنوان مهريه بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات 
ــناد  ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس ــه فوق در اين اجراءمطرح مى باش قانونى اجرائيه صادر و بكالس
رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه 
منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى 

عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد9807890
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز

ناصر حسن زاده

شماره نامه: 1398025001821858   شماره پرونده: 9509985122201317
شماره بايگانى پرونده: 971104          تاريخ تنظيم: 1398/06/25

شعبه 14 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
موضوع: آگهى مزايده به روابط عمومى دادگسترى  به: آگهى مزايده
آگهى مزايده

نظر به محكوميت آقاى على اكبر قنبريان در پرونده كالسه 357، پالك ثبتى شماره يك فرعى از 6211 اصلى بخش 
ــمت چپ داراى عرصه به مساحت  ــيخ طوسى 3- انتهاى كوچه دوم- س ــانى ميدان بيت المقدس- ش ــهد به نش 2 مش
ــن- همكف- چهار طبقه روى  ــامل 6 طبقه (زيرزمي ــاحت حدود 234 مترمربع ش ــدود 71 مترمربع و اعيان به مس ح
ــاعت 10  ــت كه در تاريخ 98/7/13 س همكف توقيف گرديده و به مبلغ 17/000/000/000 ريال ارزيابى گرديده اس
ــانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام  ــهد واقع در نش ــعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مش صبح در محل ش
ــت پايه 17/000/000/000  ــد. قيم ــنهادى فروش خواهد ش كيفرى ط.1 (دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيش

ريال مى باشد. آ- 9807844
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد- محمدصادق اكبرى

      صفحه 11

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

ــماره 139860306015003200- 1398/04/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 5814 كد ملى 0748397809 صادره فرزند  ــورى نيا به شناس بالمعارض متقاضى آقاى ناصر عاش
ــماره 251 اصلى واقع در  ــاحت 222,58 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل دو طبقه به مس محمد در شش
خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى غالم سرور 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــمتى از پالك محرز گرديده اس باجرا و قس
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
ــت در صورت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807193
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/27

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003997- 1398/06/02 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره 315 كد ملى 0749758813 صادره  ــيرى فندخت به شناسنامه ش ــعيب ش بالمعارض متقاضى آقاى ش
ــاحت 107,60 مترمربع پالك شماره 654/2285 فرعى  ــدانگ يكباب منزل به مس تايباد فرزند محمد در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت سهم  ــان رضوى بخش 14 مش از 250 اصلى واقع در خراس
ــمى و مشاعى  ــمتى از مالكيت رس ــى و قس ــى و محمد عباس االرثى خانم ايران ابوالخيرى و خانم فاطمه عباس
مرحوم اميرعباسى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 

صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807194
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/27

غالمرضا آقازاده  
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003919- 1398/05/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
بالمعارض متقاضى آقاى ياسر صادقى به شناسنامه شماره 2850 كد ملى 0749786132 صادره تايباد فرزند 
ــاحت 162 متر مربع پالك شماره 251 اصلى واقع در خراسان رضوى  ــدانگ يكباب منزل به مس برات در شش
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت غالم سرور باجرات و قسمتى از پالك محرز 
ــود در صورتى كه  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807195
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/27

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــماره139860306010001650-1398,06,09 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت    برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــاختمانهاي فاقد سند رسمي مس ثبتي اراضي و س
ــنامه 120 صادره از قوچان  ــماره شناس بالمعارض متقاضي آقاي خداوردي صبوري مقدم فرزند خداوردي بش
ــاحت 185,37 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 7 فرعى از 4183 اصلى   ــدانگ يك باب خانه به مس در شش
بخش يك قوچان واز محل مالكيت مشاعى متقاضى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
ــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس  ــته باش داش
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.

ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهي اس
شد.آ-9807190 كالسه 1398114406010000100

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/12
تاريخ انتشار نوبت دوم :  98/6/27

عباس برق شمشير  /  رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــماره 139860306010001644-1398,06,09 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف    برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان  ــند رسمي مس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يوسف فوالدي نيت فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه 10523 
ــاحت 116,70 مترمربع در قسمتى از پالك شماره  ــهد در ششدانگ يك باب خانه به مس صادره از مش
2320 فرعى از 172 اصلى بخش دوقوچان  واقع در اراضى نظراباد خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 
حسن قورچى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 

1398114406010000129  آ-9807191
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/12
تاريخ انتشار نوبت دوم : 98,6,27

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــت ثبتى واراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آيين نامه قان ــاده 3 قانون وم ــوع م ــى موض آگه
وساختمانهاى فاقد سندرسمى . نظربه دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20متقاضيانى كه در هيات موضوع ماده يك قانون 
ــيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و  ــتقر در واحد ثبتى زبرخان مورد رس مذكور مس
راى صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد. امالك متقاضى: واقع در اراضى 
ــه  پيش فروش پالك 139  اصلى بخش3 زبرخان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى پرونده كالس
ــنامه 1 صادره  ــماره شناس ــاى ولى اله نجمه فرزند على اكبر به ش 139511440600100023  آق
ــمتى از پالك 139-اصلى  ــاحت 357/60متر مربع در قس از زبرخان دراعيانى  يك باب خانه به مس
بخش 3زبرخان از مورخه 97/1/1به مدت 20سال به موجب قرار داد اجاره شماره 394538مورخه 
97/9/25از محل مالكيت آستان قدس رضوى محرز گرديده است.لذا به موجب ماده 2قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى وماده 12آيين نامه مربوطه اين آگهى 
ــار در شهرها منتشر و درروستا ها  در دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتش
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  راى هيات الصاق تا در صورتى كه اش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى  
ــت و بديهى است  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
ــند مالكيت صادر خواهد شد  در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين نامه مذكور پس  وصدور س
ــار نامه حاوى تحديد حدود مراتب را در اولين آگهى نوبتى وتحديد حدود  به صورت  ــم اظه از تنظي
همزمان با اطالع مى رساند ونسبت به امالك در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى 

آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتشر مى نمايد .9807189
تاريخ انتشار نوبت اول:  1398/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:  1398/06/27

سيد حسن پور موسوى - رئس ثبت اسناد و امالك زبرخان

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره139860327006000195مورخ 98/4/10هيئت موض  برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان طارم تصرفات 
ــنامه 1515  ــماره شناس ــى فرزند فضل اهللا به ش مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فروع الدين عباس
ــدانگ  يك باب   عمارت به مساحتـ225/88  ــماره ملى5399866307 در شش صادره از طارم به ش
ــهر آب بر انتقال  ــده از بالگ 146 اصلى واقع در ش متر مربع پالك 2111 فرعى مفروز و مجزى  ش
ــمى عباس روحانى محرز  گرديده است لذا به منظور اطالع  ــطه و خريدارى از مالك رس مع ال واس
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند در شهرها از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از 
تاريخ الصاق آگهى در روستا به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تسليم نمايند 
و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض به مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9807250
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/6/12
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/6/27 

سيد رضا شفيعى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم
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  18 محرم 1441 18 سپتامبر 2019  سال سى و دوم  شماره 9065 

فرهنگ و هنر

خبر

ذائقه ادبى مردم افت كرده است
من فكر نمى كنم شــعر از چشــم مردم افتاده باشد و معتقدم شعر 

همچنان نزد مردم عزيز است. 
هر چند بايد در مورد اينكه چه نوع شــعرى اين روزها مخاطب دارد 
و خوانده مى شــود، بحث و تأمل كرد اما جدا از اين مسائل مصاديق 
متعدد نشــان مى دهد شــعر همچنان مخاطب خود را دارد و اتفاقاً 
برخــالف اعصار گذشــته عالوه بر مخاطب خاص بــه ميان مردم و 

مخاطب عام هم راه يافته است. 
دليل اين فراگيرى ســهل الوصول شدن شعر و دسترسى به شاعران 
است. با وجود شــبكه هاى مختلف اجتماعى و ميل مردم به حضور 
در فضاى مجازى شعر مورد توجه طيف بيشترى از مردم قرار گرفته 
چون بخش مهمى  از آنچه در شبكه هاى مجازى، ميان مردم ردوبدل 
مى شود، شعر است. در گذشته تعداد افرادى كه اشعار حافظ، سعدى 
و يا موالنــا را مى خواندند كم بود. آدم هاى خاصى شب هايشــان را 
به خواندن شــاهنامه اختصــاص مى دادند اما امــروز هر كس وارد 

شبكه هاى مجازى مى شود با دريايى از شعر مواجه است. 
از آنجا كه كنترل كيفى آثار منتشــر شــده در فضاى مجازى تقريباً 
امكان پذير نيســت، تعداد ســازندگان و توليدكنندگان شــعر هم 
افزايــش يافته و بــه راحتى هر كس ذائقه و قريحه ســرودن دارد، 

آثارش را در اين فضا عرضه و منتشر مى كند. 
بنابراين نمى توان مدعى شد شــعر جايگاهش را نزد مردم از دست 
داده اما مى توان گفت ذائقه ادبى مردم افت كرده چون هر چيزى كه 
با عنوان شعر منتشر شده را مى خوانند و به جاى آنكه آگاهانه سراغ 

شعر بروند هر چه به اسم شعر توليد مى شود، مى پذيرند. 
در اين شــرايط وقتى شعر به راحتى در دسترس قرار مى گيرد مردم 
نيازى به خريد مجموعه كتاب هاى شــعر ندارند و دليل تيراژ پايين 
كتاب ها و عدم تمايل ناشــران براى انتشار آثار شاعران، همين عدم 
اقبال مخاطب است. مخاطب وقتى مى بيند مى تواند آنچه مى خواهد 
را از طريق موبايل بدســت بياورد ضرورتــى  نمى بيند برود و هزينه 

كتاب بدهد آن هم در شرايطى كه كتاب ها گران تر شده است. 
سودجويى و بى تدبيرى ناشران در سال هاى گذشته هم در بى توجهى 
مردم به خريد مجموعه شــعر بى تأثير نبوده است. ناشران به خاطر 
ســودجويى و بدون كارشناســى هاى الزم هر آنچه با عنوان شعر به 
دستشان رسيد با گرفتن مبالغى منتشر كردند و مردم اعتمادشان را 
به همان معدود ناشران خوب از دست دادند چون هر كتابى خريدند 

تهى و خالى از روح حقيقى شعر بود. 
اين ظلمى  بود كه ناشــران بر دو گروه روا داشــتند هم كسانى كه 
توهم شــاعرى داشتند و هم به مخاطبى كه آثار اين شاعران متوهم 

را خريد و به شعر بى اعتماد شد. 
گذشته از تمام اين ها صنعت شعر هم در جاى خود مسئله ساز است. 
گرانــى كاغذ، هزينه هاى چاپ، گرانى كتاب و هزاران مســئله ديگر 
همگى دســت به دست هم داده اند تا از ناشر تاجر بسازند و از شاعر، 

محفلى براى كسب و كار. 
در اين شــرايط همان قدر كه مخاطب عالقه اى ندارد به كتابفروشى 
بــرود و كتابى بخرد، شــاعر هم عالقه و انگيزه اى به انتشــار كتاب 
ندارد چون وقتى مى بيند احســاس،قلب، روح، جان و كلماتش براى 
ناشــر،محفل كسب و كار شده به شدت مى رنجد و احساس مى كند 

به شعورش توهين شده است. 
مســئله مهم اين اســت كه در مثلث بين شعر، شــاعر و مخاطب، 
مظلوم ترين ضلع خود شــاعر اســت وقتى حتى بهترين ناشران هم 

ظالمانه ترين ترفند ها را براى دريافت سود بيشتر اعمال مى كنند.
ناشــرى كــه در ازاى 700 و يــا 800 هزار تومان تمــام امتيازات 
مادى و معنوى كتــاب را مى گيرد، كار فرهنگى انجام نمى دهد و او 

ظالمى است كه با ابزارى كه در اختيار دارد، ظلم مى كند. 
در اين شــرايط من به عنوان يك شاعر قاطعانه مى گويم ديگر ميلى 

به انتشار كتاب ندارم.

 فرهنگ و هنر/ خديجــه زمانيان امروز 
سالروز درگذشــت شهريار است كه با تصويب 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، روز ملي شعر و 

ادب فارسى ناميده شده است.
بهتريــن كارى كه مى توانيم براى پاسداشــت 
شعر اين سرمايه فرهنگى كه از اعصار گذشته 
با خون دل به ما رسيده انجام دهيم اين است 
كه دقايقــى از امروزمان را به شــعر خواندن 
اختصاص دهيم. به ســراغ قفســه هاى كتاب 
برويم و كتاب اشــعار هر شاعرى كه دوستش 
داريــم يــا تعلق خاطــرى به ســروده هايش 
داريم،انتخاب كنيم و بخوانيم شــايد حداقل 
امروز بتوانيم به وســيله شعر، اندكى از زندگى 
روزمــره فاصله بگيريم و روحمــان را طراوت 

ببخشيم.  
بــه احترام امروز، صفحه ادب و هنر به شــعر 
اختصاص داده شــده و به ســراغ تعدادى از 
شــاعران رفته ايم و از آن ها خواسته ايم راجع 
به يكى از دغدغه هاى مهمى  كه در ســال هاى 
اخير در خصوص شعر مطرح مى شود، صحبت 

كنند.  
بسيارى مى گويند شــعر جايگاه پيشين خود 
را در بيــن مردم از دســت داده و تيراژ پايين 
كتاب هاى شــعر و عدم تمايل ناشــران را به 
انتشار مجموعه شعرها دليل اين مسئله مطرح 
مى كنند. پرسش ما از شــاعران اين است: آيا 
شــعر جايگاه خود را نزد مردم از دســت داده 

است؟ 

 توجه به شعر در عزادارى هاى محرم 
عالقه مردم به شــعر كم نشده و اگر مى بينيم 
كتاب هاى شــعر كمتر منتشــر مى شود، اين 
مسئله ربطى به بى ميلى مردم نسبت به شعر 
ندارد، بلكه عالقــه مردم به خواندن كتاب كم 

شده است. 
ســعيد بيابانكى چنين 
پاســخى به پرسش ما 
كه  شاعر  اين  مى دهد. 
و  آيينى  اشعار طنز،  با 
تلويزيونى اش  اجراهاى 
بــراى مردم شــناخته 

شــده، معتقد است: در ســال هاى اخير شعر 
شــكل هاى مختلفى براى عرضه پيدا كرده از 
انتشار در فضاى مجازى گرفته تا ابزارهايى كه 
متن با آن منتشر مى شود و از اين راه شعر به 

گوش مردم مى رسد. 
شــاعر «نيمى از خورشيد» با بيان اينكه تمايل 
مردم به خواندن شــعر نه تنها كم نشده بلكه 
بيشــتر هم شده اســت، از تجربه هاى خود به 
عالقه مردم چنيــن گفت: در ايــام عزادارى 
اباعبداهللا الحســين(ع) و 10 روز اول محرم به 
چند مجلس براى شعرخوانى دعوت شدم و در 
اين مجالس شوق و عالقه مردم را به شعرديدم 
كه در زمان شعرخوانى كامًال توجه مى كردند، 
فيلم مى گرفتند، اشــعار را مى نوشتند و حتى 
بعد مجلس به مــن مراجعه مى كردند تا متن 
اصلى شــعر را بگيرند . بعضى ها فيلم هايى كه 
گرفته بودند برايم ارسال كردند و درباره ساير 
كتاب ها و اشــعارم پرس و جو مى كردند. همه 
اين ها نشان مى دهد مردم به شعر عالقه دارند 

و شعر خوب را همچنان مى خوانند. 
بيابانكــى در ادامه صحبت هايــش به راه هاى 
متنوع عرضه شــعر اشاره كرد. وى گفت: براى 
شكل هاى عرضه شعر بايد به راه هاى تازه ترى 
فكر كرد. كتاب اولويت ندارد چون شــعر مثل 
رمان نيســت كه فقط در حالت مكتوب قابل 
عرضه باشد و شعر خوب، از راه هايى مانند نقل 
ســينه به سينه و يا انتشــار در فضاى مجازى 

هم راه خودش را پيدامى كند، بنابراين شمردن 
مخاطب شــعر از روى تيراژ كتاب راه درستى 
نيست و معموالً تعداد مخاطبان شعر چند برابر 
تعداد تيراژ يك كتاب است. ميزان تيراژ كتاب 
با ميزان مخاطــب چنين ارتباطى با هم دارند 
و ميزان پايين بودن تيراژ كتاب ربطى به عدم 

عالقه مردم ندارد.  
شاعر «سنگچين» با بيان اينكه در حال حاضر 
دو گونه شــعر، مخاطب زيــادى دارد، معتقد 
است: شــعر آيينى و شعر طنز جايگاه ويژه اى 
ميان مردم دارند. وى گفت: شــعر آيينى كه با 
باورهاى مردم گره خورده و شعر طنز كه بيان 
مشكالت و دغدغه هاى مردم است اما مردم به 
شــعر خنثى توجهى نمى كنند چون انعكاسى 
از مردم و چالش هاى آن ها در اين نوع اشــعار 

ديده نمى شود. 

 جايگاه ويژه شعر و ترانه در موسيقى
ســيار  محمدمهــدى 
هــم نظرى شــبيه به 
نظــر بيابانكــى دارد . 
شعر  است:  معتقد  وى 
زندگى  در  همچنــان 
مــردم حضــور دارد و 

جايگاه گذشته اش را حفظ كرده است. 
ســيار گفت: ما شــاخص هاى دقيقى و حتى 
نزديك بــه دقيق از حضــور عناصر فرهنگى 
مختلف در زندگى مردم و هنرهاى مختلف چه 
شــعر چه داستان يا رمان و يا سينما نداريم تا 
ببينيم ميزان حضور و نقش آفرينى هر يك از 
اين ها در زندگى مردم چقدر است و بعد با آمار 
و ارقام راجع به اين مسائل صحبت كنيم چون 
تاكنون متولى خاصى براى سنجش رفتارهاى 
هنرى و ادبى ايرانيان وجود نداشــته است، با 
اينكه به نظر مى رسد وزارت ارشاد متولى اين 
امور اســت اما اين وزارتخانه امورات مربوط به 

شعر را بر عهده بنياد شــعر و ادبيات ايرانيان 
گذاشــته كه اين بنياد هم در آســتانه انحالل 
اســت. حوزه هنرى هم اگر متولى ســنجش 
رفتارهــاى فرهنگى مردم باشــد اين نهاد در 
ســال هاى اخير چه در حــوزه توليد و چه در 
حوزه مصرف آن قدر بد عمل كرده اســت كه 
نمى توان براساس نظرات آن ها چيزى توضيح 

داد. 
ســيار پاسخ اين پرســش را بر مبناى تجارب 
شــخصى اش اين طور توضيح داد: به نظر من 
وضعيت حضور شعر در زندگى مردم، وضعيت 
خوبى است. حضور شعر در زندگى مردم فقط 
در انحصار كتاب نيست كه البته اگر بخواهيم 
با شاخصه ميزان انتشار و فروش كتاب هم در 
نظر بگيريم بايد بگوييم آثار حافظ، ســعدى، 
فردوسى، مولوى و شاعران كالسيك همچنان 
منتشــر مى شود و به فروش هم مى رسد چون 
مردم به اشــعار اين بــزرگان اعتماد كردند و 
اين ها در زندگى مردم حاضرند. اگرچه معتقدم 
با توجه به شرايط صنعت نشر و گرانى كتاب، 
شعراى جوان هم در مجموع توانسته اند سهم 
خوبى از بازار كتاب را به خودشــان اختصاص 

دهند. 
شاعر «رودخوانى» با بيان اينكه شعر در دوران 
معاصر غير از كتاب در شــكل هاى ديگرى به 

مخاطب عرضه مى شــود، به انتشــار اشعار در 
فضاى مجازى اشاره كرد. به اعتقاد سيار بخش 
زيادى از آنچه در فضاى مجازى بين مردم رد 
و بدل مى شود، شعر است. با گسترش اين فضا 
مردم با شاعران معاصر بيشترى آشنا شدند و 

اشعار آن ها را مى خوانند و منتشر مى كنند. 
مدرس دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است، در 
سال هاى گذشــته هنر موسيقى محملى براى 

عرضه شعر شده است. 
ســيار توضيح داد: مردم و به خصوص جوان ها 
خيلى به موســيقى توجه دارند و ركن اصلى 
موســيقى، كالم است و شــعر و ترانه جايگاه 
ويژه اى در موسيقى دارند. در سال هاى گذشته 
هم تعداد ترانه ســرايان و تعداد ترانه هايى كه 
ماهانــه و حتى روزانه در حال توليد اســت و 
به گوش مردم مى رســد زياد است، اين حجم 
توليد ترانه در تاريخ كشور كم نظير و بى نظير 
اســت و شــعر در همه اين ها انعكاس خوبى 
داشــته اســت البته كيفيت ترانه ها بايد مثل 
هر هنر ديگرى آسيب شناسى شود و نمى توان 
از ترانه هاى خوبى كه ســروده شــده و مورد 

استفاده قرار گرفته، چشمپوشى كرد. 

 حضور شعر در بزرگ ترين 
گردهمايى ادبى جهان 

شــاعر «حق السكوت» در ادامه به عرصه مهم 
و تازه ظهور شــعر اشــاره كرد و اين عرصه را 
مهم ترين محل ظهور شعر در زندگى مردم در 
دوران معاصر عنوان كرد. سيار گفت: در چند 
ســال گذشــته مداحى ها محل ظهور شعر در 
زندگى مردم بوده اند. تعداد مجالس مداحى ها 
و بزرگداشت هايى كه براى اهل بيت(ع) برگزار 
مى شود، زياد اســت و در هر مجلسى چندين 
شعر از قالب هاى مختلف غزل، قصيده، مثنوى، 

نوحه و تصنيف خوانده مى شود. 
اين ترانه ســرا معتقــد اســت: در دهه محرم 

بزرگ ترين گردهمايى ادبــى جهانى به وجود 
مى آيد و در همه آن ها اشعار زيادى با همراهى 
مردم خوانده و شــنيده مى شود و فكر نمى كنم 
در هيــچ رويداد ديگرى در كل دنيا در 10 روز 
مردم يك كشور بتوانند اين همه شعر بشنوند، 
شــعر بخوانند، با اشــعار گريه كنند و ســينه 
و زنجير بزنند. از 500 ســال پيش كه شــعر 
معروف محتشــم كاشانى توليد شــده تا امروز 
هر ســال همزمان با اين رويداد اشــعار تازه اى 
توليد مى شــود و با ارتباط خوبى كه بين شعر 
و مداحى ها ايجاد شــده از اشعار در مداحى ها 
استفاده مى شود . اين ترانه سرا در پايان گفت: 
همه اين ها مصاديقى هســتند كه به ما نشان 
مى دهد شــعر همچنان در زندگى مردم حضور 
دارد و اگر تيراژ كتاب شعر به 500 رسيده نبايد 
فرياد وااسفا سر دهيم چون شعر به صورت هاى 

ديگر در زندگى ما بروز و ظهور دارد. 

 محل تازه اى براى عرضه شعر
كاظمى  كاظــم  محمد 
 برخالف دو شــاعر قبلى 
معتقد است: توجه مردم 
به شــعر در زمان فعلى، 
نســبت به قرون گذشته 

كمتر شده است. 
شــاعر «شمشــير و جغرافيا» دو دليل براى اين 
ادعايش عنوان مى كند. وى مى گويد مســئوليتى 
كه شعر پيشتر ها بر عهده داشته در زمان حاضر بر 
عهده هنرهاى ديگر و رسانه ها واگذار شده است. در 
قديم شعر نقش آموزشى، تخيلى، عاطفى، رسانه اى 
و داستان ســرايى داشته اســت اما اكنون ادبيات 
داستانى، نقش داستان سرايى شعر را بر عهده گرفته 
است و حوزه تئاتر و سينما هم وجه نمايشى شعر را 
انجام مى دهند. بنابراين طبيعى است كه درگيرى 

مردم با شعر در زمان حاضر كمتر باشد. 
اين شاعر به كم توجهى مردم به مطالعه هم اشاره 
كرد و گفت: گرفتارى معيشــت و فضاى مجازى 
موجب شــده انسان امروز كمتر مطالعه كند و اگر 
بخشــى از خواندن شعر را منوط به مطالعه بدانيم 
از اين جهت شعر و به خصوص مطالعه كتاب شعر 

به نسبت گذشته كمتر مورد توجه قرار مى گيرد. 
كاظمى  با بيان اينكه امروزه شعر محل تازه اى براى 
عرضه پيدا كرده اســت، مانند ساير شعرا به نقش 
مهم فضاى مجازى و ابزار موســيقى به عنوان دو 
محل مهم عرضه شــعر اشاره كرد و گفت: اين دو 
فضاى جديد را نبايد دست كم گرفت هر چند اين 
فضاها به نفع كتاب شعر نيست و به نفع رسانه هاى 
ديگر ايجاد شده به خصوص اينكه معموالً شعرهاى 
فاخر و اصيل توسط خواننده ها مورد استفاده قرار 
نمى گيرد اما با اين حال اين بسترهاى عرضه شعر 
موجب شده كم اقبالى مردم به شعر جبران شود اما 

اين مسئله، به نفع كتاب شعر نبوده است.  
شاعر«مرقع صد رنگ» در پايان گفت: در خصوص 
تيراژ پايين كتاب هاى شــعر هم بايد بگويم امروز 
انتشــار كتاب سهل و آسان شــده است. در قديم 
شــاعر تا به موقعيت خاصى در شــعر نمى رسيد 
انتشــار كتاب برايش مقدور نبود اما امروز انتشار 
كتاب ســهل و آسان شده اســت. بنابراين سطح 
عمومى  كتاب هاى شــعر يكدست نيست و تعداد 
كتاب هاى ضعيــف به نســبت كتاب هاى خوب 
بسيار زياد است و همين موجب مى شود بسيارى 
از شــمارگان كتاب ها خريده نشــود. هر چه تنوع 
كتاب ها از خود عنوان هاى كتاب ها زيادتر باشد به 
نســبت تعداد كتاب هاى خريده شده ، كمتر ديده 
مى شــود. يعنى در عرصه بازار ، شــعر ركود و كم 
رونق است . هم شمارگان كتاب ها كم است و هم 
كتابخوان شعر كم است . بسيارى از كتاب هاى شعر 

خريده و خوانده نمى شوند. 

برش

مردم  زندگى  در  همچنان  شعر 
كتاب  تيراژ  اگر  و  دارد  حضور 
شعر به 500 رسيده نبايد فرياد 
به  وااسفا سر دهيم چون شعر 
ما  زندگى  در  ديگر  صورت هاى 

بروز و ظهور دارد

يادداشت

رويا شاه حسين زاده 
annota�on@qudsonline.ir

فرامرز عامل بردبار:

در عكس عاشورايى خالقيت و تكنيك مكمل هم هستند
تكتم بهاردوســت:هر ســال در ايــام محرم 
عكس ها و گزارش هاى تصويرى زيادى از مراسم  
عاشــورا و عزادارى هــاى مردم در خبرگزارى ها منتشــر 
مى شــود. اين عكس ها گاهى اثرگذارنــد و پيام جديدى 
بــراى مخاطب دارند، گاهى هــم تصاوير با اندكى تفاوت 
تكرارى به نظر مى رسند. اين گزارش ها براى خلق معناى 
جديدتــر بايد چه ويژگى هايى داشــته باشــند؟ آيا فقط 
دانســتن آموزش هاى تكنيكى براى عكاس كافى است، يا 
به چيزى فراتر از آن بــراى ثبت يك لحظه اثر گذار نياز 
است؟ فرامرز عامل بردبار، عكاس با بيان اينكه نمايشگاه 
عكس گروهى «كاشوب» با حمايت حوزه هنرى خراسان 
رضوى از 22 تا 30 شــهريور ماه برگزار شده است، گفت: 
در اين نمايشگاه 35 قطعه عكس از نگاه هشت عكاس به 
نمايش گذاشته شده كه موضوعى مناسبتى دارد و همه با 
موضوع عاشورا و در قالب مستند ثبت شده است. عكاسان 

در اين آثار هدفشــان اداى دين و نذرى بوده كه به محرم 
داشــته اند و با يك نــگاه كامًال فرهنگى كــه نگاه خاص 
هنرمندان اين حوزه اســت، انجام شده كه خدا را شكر از 
ســمت مخاطبان با استقبال خيلى خوبى هم مواجه شده 

است.
وى درباره ويژگى هاى عكس عاشــورايى بــا بيان اينكه 
مهم ترين شــاخصه عكس عاشورايى شناخت است، گفت: 
شناخت به معناى اينكه اگر كسى بخواهد تماشاچى اين 
عكس ها باشــد بتواند حس عكاس را در لحظه ثبت درك 

و با اثر ارتباط  برقرار كند. 
چيزى كه بايد براى عكاس عاشورايى مهم باشد اين است 
كــه اثرش بتواند با مخاطب ارتباط برقرار كند و از طرفى 

هم نگاه هنرى اش در كار دخيل باشد. 
شــناخت از اين مراســم و اتفاقاتى اســت كه در هزار و 
چندين ســال پيش در صحراى كربال اتفاق افتاده است. 

يك عكاس اول بايد براى اينكه از اين مراســم و آيين ها 
عكس بگيرد به ســراغ چرايى اين اتفاقات برود كه آگاهى 
از وقوع واقعه عاشــورا در ثبت ايــن لحظات خيلى مؤثر 

است.
بردبار در پاســخ به اين پرسش كه خالقيت در ثبت يك 
عكس عاشورايى چه جايگاهى دارد، گفت: هرساله در اين 
مراســم ها ميليون ها فريم عكس توليد مى شود ولى چرا 
در نهايــت فقط چند عكس انتخاب مى شــود؟ به خاطر 
خالقيــت عكاس اســت كه اگر خالقيت نباشــد ما فقط 

ثبت كننده هستيم، يك اپراتور. 
در يك عكس عاشــورايى خالقيــت و تكنيك مكمل هم 
هستند و اين دو در كنار هم تأثير گذارى اثر را بر مخاطب 

بيشتر مى كنند.
عامــل بردبار افزود: در ثبت يك عكس عاشــورايى ســه 
نكته بايد مورد توجه قرار بگيرد. عكاس از واقعه عاشــورا 

شــناخت و مطالعه داشته باشد، عكاســى را بلد باشد و 
در نهايت خالقيت داشــته باشد كه اگر اين سه مورد در 
كنار هم جمع شــوند مى توانند يك عكس عاشورايى را با 

تأثيرگذارى باال در مخاطب ثبت كنند.

فرهنگ و هنر/ زهره كهندل: تهيه كننده ســريال پايتخت 6 درباره آغاز 
فيلمبردارى اين ســريال در آبان ماه امســال گفت: درباره اين سريال اخبار 
مختلفى وجود دارد اما تا پيش توليد را شروع نكنيم نمى توانم خبرى بدهم 

و هنوز پيش توليد كار آغاز نشده كه زمان فيلمبردارى اعالم شود. 
الهام غفورى عنوان كرد: سرپرست نويسندگان اين سريال همچون فصل هاى 

قبلى، محسن تنابنده است.
تهيه كننده ســريال پايتخت 6 افزود: آقاى آرش عباســى هم نويسنده اين 

مجموعه است.
وى با بيان اينكه حذف آقاى خمسه را خيلى وقت پيش اعالم كردم، اظهار 
داشت: در فصل ششــم مجموعه پايتخت همه بازيگران جز عليرضا خمسه 
حضور خواهند داشت و مهران احمدى نيز كه در قسمت هاى قبلى از سريال 

خارج شده بود، در فصل جديد حضور خواهد داشت.
يادآور مى شود، مجموعه تلويزيونى «پايتخت 6» براى پخش در ايام نوروز از 

شبكه يك سيما توليد خواهد شد.

الهام غفورى در گفت و گو 
با قدس خبر داد

پيش توليد «پايتخت 6» 
هنوز آغاز نشده است

نخستين تيزر فيلم ســينمايى «ماجراى نيمروز؛ رد خون» به كارگردانى تلويزيون
محمدحسين مهدويان و تهيه كنندگى سيدمحمود رضوى رونمايى شد. 

به گزارش قدس آنالين به نقل از مشاور رسانه اى پروژه، نخستين تيزر فيلم سينمايى 
«ماجراى نيمروز؛رد خون» به كارگردانى محمدحســين مهدويان و تهيه كنندگى 
سيدمحمود رضوى رونمايى شد. ساخت اين تيزر را آرش وزيرى تبار برعهده داشته 
است. اين فيلم از سوم مهرماه با پخش «سيماى مهر» روى پرده سينماها خواهد رفت.
«ماجراى نيمروز؛ رد خون» به موضوع پرحاشيه اى  در تاريخ معاصر كشور مى پردازد 
كه احتماالً نمايش آن، موجب ايجاد گفتمان تازه اى درباره اين حوادث كمتر ديده 
شــده، مى شــود. جواد عزتى، هادى حجازى فر، محسن كيايى، بهنوش طباطبايى، 
هستى مهدوى، حسين مهرى، مهدى زمين پرداز، محمد عسگرى، اميراحمد قزوينى، 

اميرحسين هاشمى و حسين فالح بازيگران «ماجراى نيمروز2» هستند.
«ماجراى نيمروز؛ ردخون» محصول مؤسسه سينمايى سيماى مهر و با مشاركت بنياد 
سينمايى فارابى و پيام رسان آى گپ است. اين فيلم در سى و هفتمين دوره جشنواره 

فيلم فجر نامزد دريافت 12 سيمرغ و برنده سه  سيمرغ بلورين شد.

نخستين تيزر 
«ماجراى نيمروز؛ رد خون» 

رونمايى شد

سينما

چهره خبر

پاسخ به يك پرسش در روز ملى شعر و ادب فارسى 

آيا مردم با شعر قهر كرده اند؟

كارگردان مستند «كربال؛ جغرافياى يك تاريخ»:
مى خواستم از واقعه كربال، اسطوره سازى كنم

ايــن روزها  فرهنــگ و هنر: 
جلســات نقــد و بررســى آثار 
تصويرى عاشورايى و حسينى داغ 
است، در همين راستا كانون فيلم 
سينماحقيقت در تازه ترين برنامه  از 
جلسات نقد و بررسى فيلم، مستند 

«كربال؛ جغرافياى يك تاريخ» را اكران و نقد كرد.
مســتند «كربال جغرافياى يك تاريخ» داســتان تركيبى از تعزيه، نقالى و 
انيميشــن است و كارگردان كوشــيده از تكنيك هاى مختلف بصرى براى 
روايت حادثه عاشورا استفاده كند. داريوش يارى، كارگردان فيلم با بيان اينكه 
برخالف تصورى كه در مورد فيلم هاى مرتبط با مسائل دينى و مذهبى وجود 
دارد، فيلم «كربال؛ جغرافياى يك تاريخ» سفارشــى نبوده است، گفت: اين 
فيلم محصول هفت سال تحقيق و پژوهشــى بود كه درباره  موضوع كربال 
و نحوه  شــهادت امام حسين(ع) انجام دادم. تحقيقات دامنه دارى كه شامل 
گفت وگوهاى مفصــل و پُر از جزئيات با توليت حرمين شــريفين، برخى 
كارشناسان مذهبى و دست اندركاران دانش نامه  جامع امام حسين(ع) بود. وى 
با اشاره به ضعف در اطالع رسانى و نمايش فيلم هايى از اين قبيل در تلويزيون 
خاطرنشان كرد: در هر بار پخش اين فيلم از تلويزيون، بخش هايى از آن حذف 
يا دچار تغيير شده كه متأسفانه ناشى از برخوردهاى سليقه اى برخى مديران 
در زمينه  مسائل مذهبى است. يارى گفت: ايده اى كه براى ساخت اين مستند 
داشتم تبديل حادثه  سال 61 هجرى به حماسه و شخصيت هاى اين ماجرا 
به اســطوره بود و دليل استفاده از آيين ها، نمادها و فرهنگ هاى مختلف در 

«كربال؛ جغرافياى يك تاريخ» به همين خاطر بوده است.

پرويز خائفى درگذشت
ايسنا: پرويز خائفى، شاعر و حافظ  پژوه پيشكسوت در سن 83 سالگى 
درگذشــت. خائفى شامگاه دوشنبه (25 شــهريورماه) پس از يك دوره 
بيمارى در بيمارســتانى در زادگاهش شيراز از دنيا رفت. مراسم تشييع 
پيكر اين شاعر و پژوهشگر ساعت 9 صبح روز پنجشنبه (28 شهريورماه) 
از روبه روى تاالر حافظ برگزار خواهد شد. پرويز خائفى متولد 16 آذرماه 
ســال 1315 در شــيراز بود. خائفى مدتى رياست كتابخانه ملى فارس 
را برعهده داشــت. وى همچنين در كنار  تدريس در دانشــگاه ، مدتى 

سرپرست مركز حافظ  شناسى در آرامگاه حافظ نيز بود.
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