
ربطی به ممنوع الخروجی ندارد
پــس از صحبت هــای جنجالــی پگاه 
آهنگرانــی در انتقــاد از اظهارنظرهای 
مختلف سلبریتی ها، مهناز افشار با کنایه 
به هم صنفی خــود در توییتر نوشــت: 
»پگاه آهنگرانــی عزیزم، پیغامت را همه 
شــنیدن؛ امیدوارم هرچــه زودتر حکم 
ممنوع الخروجیت لغو بشه«. اما در جواب 
به این پست افشار، منیژه حکمت، مادر پگاه آهنگرانی و کارگردان سینما نوشت: 
»مهناز جان قصد جواب نداشتم، ولی پگاه گفت این پیغام  رو بهت بدم؛ اول 
اینکه این مصاحبه برای دو سال و اندی پیش است پس نه به ممنوع الخروجی 
ربط دارد و نه به خاطر عافیت طلبی است و به غلط این شائبه را جا نیندازید 
که پگاه عافیت طلب یا به هر طریقی بــه دنبال رفع ممنوع الخروجی بود«.

پسر قرمز
کاربــران فضای مجــازی در واکنش به 
سکوت سلبریتی ها و چهره های سیاسی 
و هنری در ماجرای مرگ کودک هشت 
ساله در ورزشگاه آزادی، هشتگ »پسر« 
قرمز را در شبکه های اجتماعی داغ کردند. 
در ادامه نمونه هایی از پیام های منتشــر 
شده توســط کاربران را می خوانید:»در 
عجبــم که چــرا از راه ندادن دختر آبی به ورزشــگاه کوه ســاختن ولی از 
برق گرفتگی و مرگ پسر قرمز در همان ورزشگاه هیچ کالمی نگفتن؟... چرا 
هشتگ پسر قرمز رو ترند نکردین؟ اآلن مشخص می شه براتون جون انسان 

مهمه یا منفعت سیاسی«.

توجه واقعی به زنان
احمدامیرآبــادی فراهانی، نماینده مردم  
قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی در جدیدترین پست توییتری 
خود با اشــاره به اقدامــات مثبت رئیس 
قوه قضائیــه درباره پیگیری حقوق زنان، 
در صفحــه توییتر خود نوشــت:»رئیس 
قوه قضائیه در کنار مبارزه قاطع با مفاسد 
اقتصادی که صدای اژد های هفت سر را درآورده، از پیگیری حقوق زنان غافل 
نشــد و الیحه امنیت بانوان در برابر خشــونت را در ۶ ماه بررسی و به دولت 

فرستاد؛ این یعنی توجه واقعی به زنان«.

به یاد دارید آقای رئیس جمهور؟
دونالد ترامپ چند روز پیش برای مقصر 
نشــان دادن ایــران در ماجــرای حمله 
پهپادی یمنی ها به عربستان، در صفحه 
توییترش نوشته بود:»به یاد داشته باشید 
ایرانی ها وقتی پهپاد آمریکایی را ســاقط 
کردند، گفتند پهپاد در ســرزمین آن ها 
بوده در حالی که اشتباه می کردند. حاال 
می گویند ارتباطی با حمله به عربســتان سعودی نداشته اند. خواهیم دید«. 
راب اشنایدر، هنرپیشه معروف آمریکایی هم در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا 
نوشــت: »آقای رئیس جمهور آیا شــما هم به یاد دارید در سال ۱۹۸۸ ناو 
آمریکایی یک هواپیمای مســافربری ایرانی با ۲۹۰ مسافر را »به اشتباه« در 

آب های ایران سرنگون کرد؟«

ناخوانده و چه   مجید تربت زاده  حکایت میهمان 
بسا سارق و دشمنی است که وقتی او را از در می رانید، 
مدتی بعد سروکله اش در میان پنجره پیدا می شود و 
اگر کوتاه بیایید، این بارجوری در خانه شما جا خوش 
کردنش  بیرون  به  قادر  سال  سال های  که  می کند 
نباشید. حکایت نفت در ایران، ملی شدنش و بعد هم 
ماجرای قرارداد نفتی »کنسرسیوم« کم و بیش شبیه 
باالتر گفتیم. ۲۸ مرداد ۱333 پس  همین هاست که 
از ۶ ماه مذاکره، سرانجام طرف های ایرانی - اروپایی 
و آمریکایی، مفاد قرارداد نفتی جدید را امضا زدند تا 
دعوای نفتی به ظاهر خاتمه پیدا کند و در باطن همه 
خون دل هایی که مردم ایران پای ملی شدن صنعت 

نفتشان خورده بودند، به باد فنا برود!

 قرارداد جدید
آب های کودتای ۲۸ مرداد که از آســیاب افتاد، نوبت 
رسید به تقســیم غنایمش. انگلیس و آمریکا، میلیون 
میلیــون دالر و پوند خرج نکــرده بودند که فقط یک 
نخست وزیر را در ایران جابه جا کنند و شاه قهر کرده 
را به تختش برگردانند. پشــت پرده ماجرا »نفت« بود 
که یک بار غفلت کرده و نزدیک بود همه منافعشــان 
را از دست بدهند. ســال که نو شد، از فروردین سال 
۱333 مذاکــرات برای تعیین تکلیــف وضعیت نفت 
ایران آغاز شــد. ارتشــبد »زاهدی« از مدت ها پیش، 
روابط قطع شده با انگلیس را دوباره وصل کرده بود و 
حاال »امینی« را به عنوان سرپرست تیم مذاکره کننده 
فرســتاده بود تا انگلیس را راضی کند به ملی شــدن 
صنعت نفت ایران رضایت بدهند! تقریباً چهار سال بود 
که ایران با کارشــکنی غربی ها نتوانسته بود درست و 

حسابی نفت بفروشد. 
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آن روزها تقریباً ۹۰ درصد تولید، پاالیش و توزیع نفت 
جهان در اختیارهشــت شرکت بین المللی، شامل پنج 
شرکت آمریکایی، شــرکت بریتیش پترولیوم، شرکت 
هلندی شل و یک شرکت فرانسوی بود. به جز قدرت 
فنی و اقتصادی، این هشــت شرکت از حمایت کامل 
سیاســی، نظامی و اقتصادی دولت های خودشان هم 
برخوردار بودند. یعنی ایران در عمل با یک امپراتوری 
خودخواه نفتی رو در رو بود که حاضر نمی شــد ســر 
ســوزنی امتیاز بدهد یا حق خورده شــده ملتی را به 
او برگرداند. دســت اندکاران و دنبال کنندگان نهضت 
ملی شــدن نفت در ایران، شاید با این حساب و کتاب 
که قطع تولید نفت ایران بتواند بازار جهانی را متالطم 
کرده و فشار ناشــی از این ماجرا انگلیسی ها را وادارد 
که به شــرایط کشورمان تن بدهند، برخواسته هایشان 

پافشاری کرده بودند.
امپراتوری نفت خوار غرب اما به این آســانی ها حاضر 
نبود از منافعش چشم بپوشد. از یک سو مقدمه چینی 
برای ســقوط دولت قانونی ایران را تــدارک دید و از 
ســوی دیگر با مشارکت شرکت های بین المللی، تولید 

نفت در کویــت، عراق و آمریکا را بــاال برد تا جبران 
کاهش عرضه نفت ایران را کرده باشد. البته این ترفند 
به صورت دائمی نمی توانســت به کار گرفته شــود و 
قطع جریان نفت ایران در بلند مدت می توانست بازار 
جهــان را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما واقعیت این بود که 
غرب و شرکت های نفتی اش داشتند شرایطی را فراهم 
می کردند که ایران را مجبور کنند با دست خالی پای 
میز مذاکره بنشیند. یعنی حتی با اینکه دولت ایران را 
سرنگون کرده و مهره های خودشان را روی کار آورده 
بودند و طبیعتاً نمی باید برای مذاکره و بستن قرارداد 
جدید مشــکلی داشــته باشــند، اما ترجیح می دادند 
کاری کنند که خودشــان با برگ های برنده و ایرانی ها 

با دست های خالی در این مذاکرات حاضر شوند.

 غرامت هم بدهید!
مثاًل قرار بــود در قرارداد، حق و حقوق انگلیســی ها 
کاهش پیــدا کند. اما این ماجرا به این معنی نبود که 
امتیاز بیشــتری به ایران داده شــود. یعنی در قرارداد 
»کنسرسیوم« 4۰ درصد منافع استخراج و فروش نفت 
ایران به انگلیس داده شــد، 4۰ درصد را پنج شرکت 
آمریکایی مالک شدند، ۱4 درصد نصیب رویال داچ شل 
هلندی شــد و ۶ درصد هم به یک شــرکت فرانسوی 
رســید. وقتی »امینی« و نمایندگان شرکت های نفتی 
یاد شــده قرارداد را امضا کردنــد، اگرچه چند نفر از 
نمایندگان مخالف در مجلس، چند ساعتی در مخالفت 
با این طرح صحبت کردند امــا موافقان با این توجیه 
که قرارداد طوری تنظیم شده که در نهایت 5۰ درصد 
درآمد فروش نفت به ایران می رسد، زمینه تصویب آن 

در مجلس را فراهم کردند. 
دولــت پس از کودتا در ایران، به همین 5۰ درصد هم 
راضی بود. بنابراین رضایت داد که مدت زمان قرارداد 
۲5 سال باشد و ســه دوره پنج ساله هم قابل تمدید 

باشد! 
گمان نکنید انگلیسی ها به این حد راضی شدند. آن ها 
حاال مدعــی غرامت گرفتن هم شــده بودند. پس از 

پنج ماه چانه زدن، ســرانجام رضایت دادند با دریافت 
۲5 میلیون لیره غرامــت و ۲۱ میلیون لیره هم بابت 
استهالک تأسیســات نفتی که قباًل در ایران داشتند، 
پای قرارداد جدید را امضا بزنند. آن هم با این شــرط 
کــه مبلــغ ۶۰۰ میلیون دالر نیز به عنوان ســرقفلی 
تا ســال ۱۹7۰ از سوی کنسرســیوم به شرکت نفت 
انگلستان پرداخت شود. بدیهی است که این مبلغ هم 

در واقع از جیب ایرانی ها پرداخت می شد! 
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در ظاهر، مهم ترین پیامد امضای قرارداد کنسرســیوم 
این بود که ســلطه صفر تا صدی انگلیســی ها بر نفت 
ایــران پایان می یابد. واقعیت ماجرا اما این بود که پای 
آمریکایی ها به صنعت نفت ایران باز شد و عماًل خبری 
از استقالل در صنعت نفت نبود. آمریکایی ها ۱۰ سال 
تالش کرده و حاال توانسته بودند به 4۰ درصد از نفت 
ایران دست بیندازند. بخش زیادی از منافع نفتی ما در 
سال های نخست صرف غرامت دادن شد و انگلیسی ها 
هم هرگز حاضر نشــدند به طور کامل پایشــان را از 

صنعت نفت ایران عقب بکشند. 
در بهمــن ۱35۱ هــم به دنبــال مالقاتــي که بین 
 شــاه و رؤســاي کمپاني هــاي نفتي غربي در شــهر 
»ســن ورتیس« انگلســتان انجــام شــد، مقدمات 
شکل گیري کنسرسیوم جدید با شرکت هشت کمپاني 
نفتي ایجاد شــد که به زودي ۶ کمپانــي دیگر نیز به 
آن ها ملحق می شــدند. در این قرارداد که مدت اعتبار 
آن ۲۰ سال تعیین شــده بود شرکت هاي نفتي غرب 
در زمیني به مســاحت ۱۸۹/۲۶۲ کیلومتر مربع حق 
عملیات ســاختماني یا حفاري داشتند. پس از انقالب 
اســالمی، ایران همه قراردادهای خارجی از جمله این 
کنسرســیوم دوم را لغو اعالم کرد تا شرکت های نفتی 
غرب به دیوان داوری الهه شکایت ببرند. پس از هفت 
ســال بررسي هاي قانوني، ســرانجام ۲7 آذر ۱3۶۹ با 
صــدور رأي دیوان عالي الهه، پرونده کنسرســیوم به 

صورت قانوني مختومه اعالم شد.

چند درجه سانتیگراد عشق؟
رقیه توسلی: فکر می کنم و باز 
فکر می کنم... استوری اینستا، کار 
دستم داده... بعد از تماشای ویدئو 
چند ثانیه ای فیلِم »در دنیای تو 
ساعت چند است؟« ذهنم خالی 
نمی شود از سؤالی که معلمی از 
و  بچه های کالســش می پرسد 
متعاقبش بنــده از خودم و بقیه 

کسانی که َدم دستم هستند. اما آن پرسش ساده؛ از چی تو زمستون خوشتون میاد؟
با شنیدن این پرسش، به طرفه العینی تابستان و پاییز را رد می کنم و می رسم 
به محضر فصل آخر. به زمســتانی که همیشه تافته جدابافته ای بوده برایم و 
دلباخته اش هستم. همان دقایق نخست، ملتفت می شوم دلم، دیدن برف و آدم 
برفی که شال گردن بنفش انداخته می خواهد. بعد نشستن کنار پنجره بخار 
گرفته و رسم نقاشی انگشتی درحالی که همه خانه را عطر کدوتنبل برداشته و 
ایضاً شنیدن دلینگ دلینگ زنگ تلفنی که آن طرفش کسی با مهربانی بگوید 

امشب به عمارت خانجان دعوتید.
سارا می گوید: من کیف می کنم پیاده تا مغازه آقا عمادالدین بروم و چند بسته 
ازگیل شــور و تخمه آفتابگردون تو قیف کاغذی بخرم. بعد به نیت خواهرم 
که عاشــق هله هوله بود بین عابران توزیع کنم. اون وقت تو همون هوا، هی 

هاهاکنان از خودم بپرسم یعنی اآلن چند درجه سانتیگراد است؟
جاری جان: دوست دارم برای پیرزنی تنها، آشپزی کنم. بعد با هم گپ بزنیم 
همون طور که قل قل کتری به راه است. خوشم میاد با کامواهای رنگی برایش 

لباس گرم هم ببافم.
همکار: نمی دانم چرا اما به شدت خوشم میاد تو راسته پارچه فروش ها خودم 

را غرق تماشای طرح ها کنم.
برادرخان: من دیوانه شــب چره هایی ام که آقاجان توی فومن می چید. اصاًل 
دلم لک زده برای زمستونایی که روی پیک نیکی، نون شیرین سرخ می کرد برا 

بچه هاش. فکر نکنم سور و سات هیچ پادشاهی به پُررنگی مال ما بوده باشد.
فرید: راســتش چی خوشایندتر از اینکه تو سیاه زمستون، خانواده مون کلی 
متولد داره.. تازه کافه گردی و بردن کوچولوهای فامیل به شهربازی سرپوشیده 

هم خیلی حالمو خوب می کنه.
مدیر دارالترجمه: کتاب خوندن تو این فصل، گوشت می شود به تنم. اصاًل 
حظ می برم که قوری چایی باشد و زنبیلی کتاب که بروم کنج کاناپه و حاال 

نخوان کی بخوان.
اما جواِب خواهری از آن جواب ها و دوست داشتن هاست... از آن متفاوت ها... از 
آن ها که نمی شود از کنارش بی تأمل ُسر خورد و گذشت. او می گوید: دیدن 
لبخند عزیز. حتی لبخند اشــتباهی اش. من از خدمتگزاری به مادرم خوشم 

میاد. فکر می کنم این طوری همه زمستونای عمرم ساخته میشه.

 مجازآباد
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 آزمون نخستین گل فصل چمپیونزلیگ را زد 
تا به رکورد دایی برسد

تاریخ سازی سردار 
در لیگ قهرمانان اروپا

 گالیه پرویز شیخ طادی از ضعف فیلم نامه نویسی در مجموعه های تلویزیونی

دور میزهای سیاست گذاری تلویزیون
نه جامعه شناس نشسته و نه روان شناس

قدرت زمزمه و سال های ترس
زیباتریــن مقاومت ملی، در دوره  
سیاه مدرنیزاســیون دیکتاتوری 
»رضاخــان« هنوز پنهان مانده و 
متأسفانه جایگاه معتبر و ارزشمند 
در اندیشه و تفکر تاریخی یکصد 
ساله اخیر جامعه ایران را بدست 
نیاورده است. نســل امروز واقعاً 
نمی داند در ســرزمین حافظ و 

موالنا و محتشم در همین قرن شمسی که با یک »کودتای تمام عیار انگلیسی« 
آغاز شــد، سخن گفتن از »حسین« ممنوع شــده بود و اگر فردی از حسین 
سخن می گفت »مجرم« تلقی می شــد و نیروهای امنیتی حق داشتند او را 

بازداشت و روانه زندان کنند!
دولت غیرقانونی کودتای »رضاخان« پس از کشــتار وحشــیانه و ضدانسانی 
شــهروندان مشهد مقدس، در مسجد بزرگ »گوهرشــاد«، با اتخاذ سیاست 
فرهنگی مبتنی بر نابــودی و تضعیف بنیادهای دینی، عــزاداری برای امام 
حسین)ع( را ممنوع اعالم کرد و با مانورهای امنیتی وحشت آفرین در شهرهای 
بزرگ از تشکیل هرگونه مجلس تعزیه و روضه  و... جلوگیری کرد و نگذاشت 
حتی یک مجلس عزای حســینی شکل  گیرد و صدای یا حسین یا»شهید« 

بلندآوازه شود.
اگر بخواهیم با کمی انصاف درباره این سیاست فرهنگی »رضاخانی« قضاوت 
کنیم باید بگوییم: این سیاســت، اعالن جنگ رســمی یک دولت با ملت و 
جامعه ایران زمین بود. بدین خاطر که عزاداری برای حســین)ع( یک سنت 
فرازمانی مردم ایران بود و حداقل از زمان دولت آل بویه که »دهه اول محرم« 
را دهه عزاداری برای اهل بیت امام حســین)ع( اعالم و روزعاشورا را تعطیل 
رســمی معرفی کردند و استفاده از پرچم سیاه را برای بزرگداشت حسین)ع( 
به رسمیت شناختند... عزای حسینی با روح تاریخی جامعه ایرانی یکی شده 

بود و جداسازی آن غیرممکن بود.
از دیدگاه تفکر تحلیلی تاریخ گذشــته ایــران، حکومت قدرتمند »آل بویه« 
سیاســت و راهبرد تأسیس یک ســنت مذهبی یا دینی در جامعه ایرانی را 
نداشــت! بلکه آنان در برابر یک »رغبت و گرایش بزرگ ملی« که در جامعه 
ایرانی آن روزگار نسبت به »حســین« وجود داشت، تمکین سیاسی کردند 
و با به رسمیت شــناختن »عزاداری حسینی« در حقیقت به تاریخ فرهنگ 

ایران زمین، زنده باد گفتند و به آن احترام گذاردند.
آن وقت پس از هزار سال »زنده باد حسین« و »زنده باد عاشورا« گفتن ملت 
ایران، دولتی بی شرافت و بیگانه پرست به بهانه »مدرنیزاسیون« کشور، بیش از 
۶ سال »مجلس عزاداری حسینی« را ممنوع اعالم کند و اقدام برای »عزاداری 
حسین« را جرم بشناسد؛ هر چند این سیاست فرهنگی دشمنانگی با سرزمین 
ایران به اقتصاد فرهنگی و بازار فرهنگی آن دوره، لطمه فراوانی وارد ساخت و 
»بازار تولید و فروش« لوازم عزاداری را برای چندین سال به تعطیلی کشاند و 
پارچه نوشته های »محتشم« را به مخفیگاه ها و انبارهای ناپیدا برد؛ اما مرثیه 
آسمانی و قدرتمند »محتشم« تبدیل به »زمزمه های مخفی و پنهان« در دل 
جامعه ایرانی شد و چونان »سرود مقاومت« یک جنبش ملی، بر سر زبان ها و 
در اعماق دل ها و روح بزرگ جامعه ایران به تکاپو درآمد و »عزاداری مخفی« 
و »عزاداری نیمه شبان« و »عزاداری زمزمه ای« را خلق کرد و در هر محرم - 
گرچه هیچ بیرق و پرچم سیاهی که مزین به نام »حسین بزرگ« و »شهید« 
باشــد دیده نمی شد و هیچ پارچه نوشته ای از »محتشم« حتی در »کاشان« 
هم به چشم نمی خورد- اما زمزمه ها در آخرین ساعات شبانگاهان محرم برای 
»حسین« آغاز می شد و لشکر گریه و اشک برای حسین مظلوم، آهسته آهسته 

قدم بر سینه مؤمنان وطن می گذاشت.

روسیه هم مثل ما سه سهمیه المپیک گرفت

بنا: از فردا کارمان برای 
المپیک استارت می خورد

محمد بنا که از ۹ ماه قبل راضی به بازگشت شد و 
هدایت تیم ملی کشتی فرنگی را برعهده گرفت، 
از نتایجی که تیمش در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ 
گرفته، تقریباً رضایت دارد. آقای خاص کشتی با 

ورود خود توانست صعود هفت 
پله ای نســبت به دوره قبلی 

را برای ایــران رقم بزند اما 
در یــک قدمی رفتن روی 

سکو، فرنگی کاران پشت 
ماندند.  ســر حریفان 
پنج  البته که حسرت 
حتی  نداشــتن  ساله 
یک فینالیست به دل 

عالقه مندان به کشــتی 
باقی ماند.محمد بنا در مورد عملکرد 
تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت های 
جهانی قزاقستان گفت: نسبت به تیم 

جوانی که داشتیم ...

روزمره نگاری

آن روزها 
 سینا واحد

نگاهی به قرارداد کنسرسیوم در سال 1333

بازگشت نفت خورها

فدراسیون جهانی با بهانه ای سیاسی ایران را تعلیق کرد

جودو ایران سرشاخ 
با  البی های صهیونیستی 
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ورزش: سردار آزمون موفق شد با گلزنی در بازی برابر لیون به 
رکورد بهترین گلزن یک ایرانی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا برسد.

در نخستین دیدار فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا زنیت به دیدار 
لیون فرانسه رفت که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. 
سردار آزمون موفق شد نخستین گل این فصل لیگ قهرمانان را 
به ثمر برساند تا برای اولین بار یک ایرانی گل نخست فصل  را به 
نام خود ثبت کند و از این حیث تاریخ سازی کند.  این سومین گل 
سردار آزمون در لیگ قهرمانان اروپا بود و سبب شد او در کنار علی 
دایی گلزن ترین بازیکن ایرانی در معتبرترین تورنمنت باشگاهی 
جهان لقب بگیرد. البته آزمون در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان 
)Qualifying(  توانست به تیم های اندرلخت بلژیک و آژاکس 
هلند گلزنی کند که این آمار جزو گل های اروپایی محســوب 
می شود و شامل لیگ قهرمانان نمی شود و از مرحله گروهی تعداد 
گل های آن محاسبه می شود. سردار آزمون توانست با پیراهن 

روســتوف برابر بایرن مونیخ و 
اتلتیکومادریــد نیز گلزنی 
کند و با گلی که برابر لیون 

به ثمر رساند با سه گل 
زده در کنار علی دایی 

قرار گرفت. 

البته دایی در ۱۵ دیدار توانست سه گل در لیگ قهرمانان به ثمر 
برساند ولی آزمون با هفت بازی توانست به این رکورد برسد.آزمون 
همچنین با زدن سه گل در لیگ اروپا توانسته است برترین گلزن 

ایرانی در این تورنمنت نیز باشد.

مهدی مهدوی کیا؛ 11 بازی و2 گل
موشک ایرانی  هامبورگ موفق شد دو فصل با این تیم در لیگ 
قهرمانان اروپا به میدان برود. در فصل 2000-99 در پنج بازی به 
میدان رفت و موفق شد به یوونتوس و الکرونیا هم گل بزند.بازی 
مهدی مقابل یوونتوس یکی از درخشان ترین نمایش های یک 
ایرانی در تاریخ لیگ قهرمانان است. مهدی و هامبورگ در فصل 
2007-2006 هم به لیگ قهرمانان رسیدند که مهدوی کیا در هر 

6 بازی تیمش از جمله دو بازی برابر آرسنال بازی کرد.

علی کریمی؛ 3 بازی و یک گل
در فصــل 2006-200۵ که کریمی یک نیم فصــل رویایی در 
بایرن داشت و در اکثر بازی ها ثابت بود در لیگ قهرمانان بیشتر 
نیمکت نشین می شد. در مجموع او سه بازی مقابل راپیدوین ، 
بروخه بلژیک و میالن انجام داد. گل او به راپید وین آخرین گل یک 
ایرانی در لیگ قهرمانان بود. آزمون در سال 20۱6 پس از ۱۱ سال 
این طلسم را شکست.  فصل بعد هم دو بازی مقابل اسپارتاک مسکو 
و اسپورتینگ لیسبون انجام داد و با شالکه هم مقابل اینتر بازی کرد.

ایرانی های حاضردر چمپیونزلیگ
مهرداد میناوند هم با اشتروم گراتش سوابق قابل توجهی در 
لیگ قهرمانان دارد. او ســه فصل در این رقابت ها حضور 
داشــت. پربارترین فصل حضور میناونــد در لیگ 
قهرمانان به فصــل 200۱-2000 برمی گردد 
که ۱0 بار به میدان رفت و دوباره حضور 
مقابل منچستر را تجربه کرد.

هاشمیان هم در 
فصل 200۵- 2004 دو ۱0 

دقیقه مقابل آژاکــس و یوونتوس بازی 
کرد. هاشمیان در فصلی که بازیکن هامبورگ بود 

فرصت بازی در لیگ قهرمانان را پیدا نکرد. اشکان سه بار در فصل 
20۱0-2009 در لیگ قهرمانــان اروپا به میدان رفت؛ دو بازی 

مقابل بشیکتاش و یک بازی برابر منچستر یونایتد.

ورزش: محمد بنا که از 9 ماه قبل راضی به بازگشت شد و 
هدایت تیم ملی کشتی فرنگی را برعهده گرفت، از نتایجی که 
تیمش در مسابقات جهانی 20۱9 گرفته، تقریباً رضایت دارد. 
آقای خاص کشتی با ورود خود توانست صعود هفت پله ای 
نسبت به دوره قبلی را برای ایران رقم بزند اّما در یک قدمی 
رفتن روی سکو، فرنگی کاران پشت سر حریفان ماندند. البته 
که حسرت پنج ساله نداشتن حتی یک فینالیست به دل 

عالقه مندان به کشتی باقی ماند.

رضایت نسبی از تیم جوان
محمد بنا در مــورد عملکرد تیم ملی کشــتی فرنگی در 
رقابت های جهانی قزاقستان گفت: نسبت به تیم جوانی که 
داشتیم هم می توانم بگویم راضی هستم و هم می توانم بگویم 
راضی نیستم. در بعضی از اوزان به خصوص در روز نخست 

کشتی گیرانمان خواســته هایی را که ما داشتیم 
برآورده نکردند. اما در مجموع سه سهمیه ای 
که گرفتیم بسیار مهم بود چرا که تیم روسیه 
نیز که قهرمان این مسابقات شد سه سهمیه 

بدست آورد.
وی ادامه داد: باید تالش کنیم که در مسابقات 
بعدی سهمیه های باقی مانده را بگیریم، اما در 

مجموع دوست داشتم که با برد امیر قاسمی 
منجزی پس از سال ها تیم ما به روی 

سکو برود و سوم بشود که نشد.
بنا در مورد برنامه های تیم ملی 
کشتی فرنگی تصریح کرد: ما 
تازه اول شروع کاریم و با قدرت 
با این نفرات جوان کارمان را 
ادامه می دهیم. به امید خدا در 
فرصتی که تا المپیک داریم 

می توانیم بهتر و بهتر شویم.

ریسک نخستین ها
وی در مــورد عملکرد 

کشــتی گیران در 
جهانی  مسابقات 
قزاقستان اظهار 
کرد: تیــم جوان 
آوردن ریســک 

دارد، 9 وزن ما برای نخستین بار شرکت کرده بودند و هشت 
کشتی گیر نیز برای نخستین بار راهی رقابت های جهانی 
بزرگساالن شــده بودند. محمدعلی گرایی قبالً در جهانی 
حضور داشته، اما امسال برای نخستین بار در وزن 77 کیلوگرم 
به میدان رفت و اینکه توانســت با آن همه نفرات بزرگ در 
این وزن مدال برنز بگیرد، خیلی کار بزرگی است. کاری که 
علیرضا نجاتی در وزن 60 کیلوگرم کرد واقعاً عالی و فراتر از 
انتظار همه بود و هیچ کس فکر نمی کرد که نجاتی برنز دنیا را 
بگیرد. سعید عبدولی هم باید مدال طال را می گرفت. در کنار 
این ها محمدهادی ساروی و رامین طاهری در اوزان 87 و 97 
کیلوگرم را هم نباید فراموش کرد چرا که خیلی تالش کردند 

و خیلی خوب بودند.

استارت از فردا
دارنده مدال نقره جهان در پایان خاطرنشان کرد: 
خدا را شکر می  کنم تا نزدیکی سکو هم رفتیم و 
تیم ما چهارم شد و سه مدال برنز هم گرفتیم. 
من آینده روشــنی را برای این تیم و ســایر 
جوانانی که در کشتی فرنگی در ایران هستند 
می بینم. ما باید از فردا کار را شــروع کنیم و 
مســابقات مختلفی را از جمله 
جام جهانی، قهرمانی آسیا و در 
نهایت گزینشی المپیک در 
فروردین و اردیبهشت 
سال آینده را در پیش 
داریم. ما در رقابت های 
گزینشی المپیک در 
آسیا در اوزان 87 و 
97 کیلوگرم شانس 
باالیی داریم، اما در 
وزن 67 کیلوگرم 
کارمان ســخت 
اســت ولی سعی 
می کنیــم با یک 
انتخاب درست آن 
سهمیه را هم بگیریم 
تا با سهمیه کامل در 
المپیک 2020 توکیو 

شرکت کنیم.

آزمون نخستین گل فصل چمپیونزلیگ را زد تا به رکورد دایی برسد

تاریخ سازی سردار 
در لیگ قهرمانان اروپا

روسیه هم مثل ما سه سهمیه المپیک گرفت

بنا: از فردا کارمان برای المپیک 
استارت می خورد

توتی: از حرف های آن کارشناس درباره لوکاکو قلبم به درد آمد
ورزش: پس از اینکه یک کارشناس تلویزیونی  در فوتبال ایتالیا با جمالتی نژادپرستانه، راه 
مهار لوکاکو، مهاجم سیاه پوست اینتر را پرتاب ۱0 موز به سمت او دانست، اسطوره رم ادعا 
کرد از این جمالت قلبش به درد آمده است. فرانچسکو توتی می گوید: » صادقانه بگویم بیش 
از آنچه تصور می کردم، ایتالیا با مشکل نژادپرستی مواجه  است. یا فدراسیون قوانینی سفت 
و سخت وضع خواهد کرد یا ما هرگز از این مسئله شیطانی خالص نخواهیم شد! افرادی که 
چنین شعارهایی سر می دهند، باید از ورزشگاه ها اخراج شوند. فوتبال به وجود چنین افرادی 

نیاز ندارد. حرف های آن کارشناس درباره لوکاکو به معنای واقعی قلب مرا به درد آورد.«

بحران خط دفاعی سیتی تشدید شد
ورزش: بعد از مصدومیت آیمریک الپورت، مدافع فرانسوی منچسترسیتی برای مدت طوالنی، 
اکنون این تیم شاهد مصدومیت یکی دیگر از مدافعین مرکزی خود است. گویا جان استونز مدافع 
انگلیسی نیز در تمرینات تیمش برای بازی دیشب مقابل شاختار دونستک دچار مصدومیت شده 
و چند هفته ای را از میادین دور خواهد بود. به این ترتیب پپ گواردیوال تنها یک مدافع تخصصی 
مرکزی یعنی اوتامندی را در اختیار خواهد داشت. پپ در این خصوص می گوید: » استونز اخیراً 
دچار مصدومیتی عضالنی شده است و بین چهار تا پنج هفته قادر به همراهی تیم نیست. عالوه 
بر او فیل فودن هم دچار مشکلی ویروسی شده است و شاید بازی هفته بعد را هم از دست بدهد.«

رونالدو: کریس بودن خسته کننده است!
ورزش: فوق ستاره پرتغالی یوونتوس می گوید: شهرت، زندگی او را خسته کننده کرده است و می خواهد 
دوباره آزاد باشد. کریستیانو رونالدو می گوید: »کریستیانو رونالدو بودن، خسته کننده است. بخشی از 
آن شگفت انگیز است، مشهور بودن یعنی در صفحه اول روزنامه ها و تلویزیون بودن اما پس از ۱۵ سال، 
پس از این همه مدت کمی حریم خصوصی می خواهم. در ۱0 سال اخیر حریم خصوصی ام به کلی از 
بین رفته است. نمی توانم با بچه هایم حتی به پارک بروم. اگر به آنجا بروم، مردم دورمان می ریزند که این 
سبب می شود خودم، نامزد و بچه هایم عصبی  شویم. در چنین شرایطی هم وقتی بیرون از خانه هستید، 

نمی توانید خودتان باشید. واقعاً خسته کننده است و می خواهم دوباره آزاد باشم.«

کونته: نمی توانم یک شبه جوجه اردکی زشت را به قو تبدیل کنم
ورزش: پس از تساوی در بازی نخست در لیگ قهرمانان، سرمربی اینتر اعتراف کرد که از 
عملکرد شاگردانش در بازی خانگی مقابل نماینده چک راضی نیست و خودش را بابت این 
موضوع مقصر دانست. آنتونیو کونته می گوید: » اسالویا پراگ از نظر انسجام، انگیزه، سرعت 
بازی و ... از ما بهتر بود. ما واقعاً هیچ چیزی برای پیاده سازی برنامه های تاکتیکی مان انجام 
ندادیم، البته به نظر می رسد که شــما فکر می کنید با ورود من به اینتر، یک شبه و با یک 
حرکت قرار است جوجه اردک های زشت را به قوهایی زیبا تبدیل کنیم. هنوز کلی کار هست 

که باید انجام دهم و ما باید در خیلی جهات پیشرفت کنیم.«

حمید رضا خداشــناس: هفته چهارم لیگ برتر 
فوتبال کشــورمان فردا با انجام هفــت دیدار آغار 
می شود و تک بازی باقیمانده این هفته روز یکشنبه 
بین ســرخابی های پایتخت برگزار خواهد شــد. با 
نگاهی به بازی هــای روز جمعه متوجه می شــویم 
که تقابل شــهرخودرو بــا فوالد در ورزشــگاه امام 
رضا)ع( مشهد بدون شک مهم ترین بازی این هفته 
پس از دربی اســت. شــاگردان یحیی گل محمدی 
که فصل را طوفانی شــروع کرده انــد و همه امتیاز 
های سه بازی گذشته را جمع آوری و با 9 امتیاز به 
تنهایی در صدر جدول ایســتاده اند،  حاال در هفته 
چهارم و در یک بازی خانگــی به دنبال دوازدهمین 
امتیازشان هستند تا روند پیروزی هایشان را ادامه 
دهند. شــهر خودرو در فصل پیش نیز تا هفته های 
آخر به عنوان یک مدعی ظاهر شد و اگر اشتباه های 
داوری در چند بازی نبود شــاید آن ها قهرمان لیگ 
می شــدند و اکنون یحیی گل محمدی و تیمش با 
استفاده از تجربیات فصل پیش امیدوارند به اهداف 

مد نظرشان برسند.
شــهر خودرویی ها در این هفته میزبــان تیم فوالد 
خوزســتان هســتند که با جواد نکونام آمده اند در 
این فصل به روزهای خوبشــان بازگردند. فوالدی ها 
اما از شــانس بدشــان با قرعه ای بد در لیگ مواجه 
شــده اند و در به جز هفته اول، در چند هفته پیاپی با 
مدعیان قهرمانی بــازی می کنند. آن ها در هفته دوم 
توانستند از اســتقالل در تهران یک امتیاز بگیرند و 
در هفته سوم سپاهان صدرنشــین را متوقف کردند 
تا شهرخودرو به صدر برســد، و حاال در هفته چهارم 

میهمان شاگردان یحیی اند و بدون شک انگیزه کسب 
نخستین پیروزی برای شاگردان نکونام، بازی سختی 
را با شــهرخودرو رقم خواهد زد. یقیناً همان گونه که 
نکونام شهر خودرو را روانه صدر جدول کرد، حاال می 
تواند ترمزش را بکشد و این بار به سود امیر قلعه نویی 
بازی کنــد که منتظر لغزش شــهر خودرو اســت تا 
دوباره صدرنشین شــود. بدون شک فردا چشم  های 
پرسپولیس،ســپاهان،تراکتور و ســایر مدعیــان به 
ورزشــگاه امام رضا)ع( و جواد نکونام است تا بتواند 
شاگردان یحیی را متوقف کند، اما شهر خودرو بارها 
نشــان داده است در در ورزشــگاه خانگی و حمایت 
تماشاگردانش امتیاز از دست نمی دهد و حاال تنها به 
سه امتیاز نبرد با فوالد و کسب امتیاز دوازدهم برای 

تثبیت صدرنشینی می اندیشد.

برنامه بازی ها
جمعه 29 شهریور 1398
تراکتور - گل گهرســیرجان  

شــهر خودرو - فوالد  
پارس جنوبی جم - سایپا  

پیکان - ماشین ســازی تبریز  
ســپاهان - نفت  مسجدســلیمان  

نساجی مازندران -شاهین شهرداری بوشهر 
صنعت نفت آبادان - ذوب آهن  
یکشنبه 31 شهریور 1398

استقالل – پرسپولیس

ورزش: فدراســیون جهانی جودو پس از تهدیداتی که در 
روزهای گذشته علیه جودو ایران داشت، در نهایت دیروز در 
بیانیه ای رسمی جودو ایران را از حضور در کلیه رویدادها و 
فعالیت های بین المللی تعلیق کرد. هر چند بر اساس اعالم 
فدراســیون جهانی، جودو ایران از امروز تعلیق شــده و این 
موضوع قابلیت اجرا پیدا کرده است اما این حکم هنوز به تأیید 
نهایی نرسیده و کمیته انضباطی فدراسیون جهانی در این باره 

و مدت زمان محرومیت، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
بر اساس اعالم فدراسیون جهانی جودو، ایران 2۱ روز فرصت 
 )CAS(دارد نسبت به تعلیق خود به دادگاه حکمیت ورزش

اعتراض کند.

کارشکنی کثیف
فدراسیون جهانی دلیل تعلیق جودو ایران را بی توجهی 
به منشــور المپیک و دخالت مســائل سیاسی در ورزش 
عنوان کرده و این در حالی است که این فدراسیون جهانی 
به سرکردگی »ویزر« در مسابقات آینده با تحریک آشکار 
سعید مالیی زمینه پناهندگی این ورزشکار را فراهم کرد 
که نمونه آشکار دخالت سیاســی در مسائل ورزشی بود. 
رئیس این فدراسیون که با البی های صهیونیستی ارتباط و 
پیوند فامیلی دارد در برنامه ای که از قبل چیده شد فضای 
مسابقات را به سمتی پیش برد که زمینه های این تعلیق 
غیر عادالنه را فراهم کند. در واقع جودو ایران بیش از هر 
چیز دیگری امروز اسیر البی های سیاسی در ورزش شده 
و در حالی تعلیق می شود که نمونه های بسیاری از این نوع 
تبعیض ها در دنیای ورزش وجود دارد. در همین مورد اخیر 
سعید مالیی پس از صعود از دور گروهی، با دخالت رئیس 
فدراســیون جهانی حق ارتباط بــا هیچ کس حتی مربی 
خودش را نداشت و همواره تحت تدابیر امنیتی شدید روی 
تاتامی می رفت. این در حالی است که تا مسابقه بعدی هم 

این تدابیر امنیتی ادامه داشت تا هیچ تماسی از طرف ایران 
با او گرفته نشود.

عدم رویارویی ورزشکاران 20 کشور با صهیونیست ها
»پیش از این  ســید  رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی 
المپیک با حضور در برنامه ورزش و مردم درباره مشــکالت 
پیش آمده به خاطر روبه  رو نشدن ورزشکاران ایرانی با حریفان 
صهیونیست گفته بود: بحث هایی توســط اللوویچ، رئیس 
فدراسیون کشتی و همچنین رئیس فدراسیون جهانی جودو 
مطرح شد. اللوویچ توجیه شــده و من مفصل با او صحبت 
کرده ام و دیگر مشــکلی در کشــتی نداریم. من قبالً هم به 
خبرنگاران در نشست ها گفته ام که برخی مشکالت از داخل 
ایجاد می شود. در مورد جودو هم با رئیس فدراسیون جهانی 
این رشته حرف زدم و به او گفتم ادبیات و اقداماتش قابل توجیه 
نیست. نکته بعدی مسئله جهان اسالم است. کل دنیای اسالم با 
رژیم صهیونیستی مشکل دارد و بیش از 20 کشور با آن ها بازی 
نمی کنند. ما در چارچوب سیاست های اصلی نظام حرکت 

می کنیم و آقایان را هم قانع کردیم«. 

وکیل بین المللی خبره
اکنون الزم اســت کمیته ملی المپیک و فدراسیون جودو 
ایران یک وکیل ورزشی خوب استخدام کنند تا این وکیل به 
دنبال رفع مشکالت در دادگاه های بین المللی باشد. گذشته 
نشان داده ما در مسائل حقوق ورزشی بین الملل چندان قوی 
نیستیم و بهتر است یک وکیل کاربلد به دنبال این پرونده باشد. 
در آستانه المپیک هستیم و باید تالش کنیم تا این پرونده را به  
خوبی به پایان برسانیم. جودو ایران در سال 9۱ هم تعلیق موقت 
شده بود که دلیل آن پیشنهاد رشوه به ورزشکار ازبکستانی 
در مســابقات آســیایی بود که البته پس از تأیید نشدن و با 

رایزنی های رئیس فدراسیون وقت رفع تعلیق شد.

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال

شهرخودرو به دنبال امتیاز 12
فدراسیون جهانی با بهانه ای سیاسی ایران را تعلیق کرد

جودو ایران سرشاخ با البی های صهیونیستی 

سینا حســینی: پس از خداحافظی ایرج عرب از باشگاه 
پرســپولیس و حضور آنی انصاری فرد به عنوان مدیرعامل 
این پرســش را به وجود آورد که حاال سرنوشــت غرامت 
ســنگین باشــگاه به برانکو و دســتیارانش کــه همگی به 
فیفا شکایت کردند چه خواهد شــد؟ مدیرعامل تازه وارد 
که حمایت وزیر ورزش را باالی ســر احســاس می کرد در 
نخستین جلســه هیئت مدیره پیشــنهاد داد موضوع را با 
گفت و گو و طرح رفاقت با سرمربی سابق حل و فصل کنند.

از این رو پرسپولیســی ها قصد دارند رئیس پیشین کمیته 
تعیین وضعیت فدراســیون که در حال حاضر با راه اندازی 
یک مجموعه حقوقی به عنوان پیمانکار، پروژه های حقوقی 

باشــگاه ها را انجام می دهد، را به عنوان وکیل خود انتخاب 
کنند تا این پرونده را به سرانجام برساند.

با طرح این موضوع و همکاری احتمالــی وثوق احمدی با 
باشگاه پرسپولیس، برخی نزدیکان باشگاه به اشتباه تصور 
کردند او قرار است در هیئت مدیره باشگاه مسئولیت بگیرد 
به همین دلیل در محافل غیر رسمی این گونه وانمود شد که 
وزارت ورزش به دنبال قــرار دادن او در مجموعه مدیریتی 
باشگاه پرسپولیس است اما یک مقام آگاه در هیئت مدیره 
موضــوع را تکذیب می کند و مدعی اســت هیــچ تغییر و 
تحولی در هیئــت مدیره وجود ندارد و قرار نیســت وثوق 
احمدی به عنوان عضو جدید مشــغول به کار شود بلکه او 

بناست در صورت نیاز در فیفا به عنوان نماینده پرسپولیس 
پرونده شکایت برانکو را حل و فصل کند.

اما چرا این قائله در محافل خبری و فضای مجازی منتشــر 
شد که وزارت قصد تغییر در ســاختار مدیریتی پرسپولیس 
را دارد؟ برای رسیدن به این پرســش باید سری به محافل 
خصوصی حاشیه سازان زد. جایی که برخی مخالفان اعضای 
فعلی تصمیمات خود را به گردانندگان کانال های هوادارای 
در فضای مجازی دیکته می کنند. از قرار معلوم پای اسپانسر 
پیشنهادی و مدیرعاملی یکی از اعضای هیئت مدیره در میان 
است به همین دلیل این موضوع مطرح می شود تا فضا ملتهب 
شود. ماجرا وقتی جالب تر می شود که عده ای از اعضا گرفتار 

این بازی تبلیغاتی و جنگ روانی می شــوند و موضوع کناره 
گیری و استعفا را مطرح می کنند در شرایطی که اصاًل قرار به 

تغییر و تحول نبوده و نیست.
همزمان با افزایش شــایعات و گمانه زنی های مختلف پیغام 
وزیر به هیئت مدیره اوضاع را تا حدودی به شــرایط آرامش 
می رساند اما یک شایعه دیگر مبنی بر اختالف انصاری فرد با 
نبی و رغبتی بر ســر صندلی مدیرعاملی قاعده بازی را به هم 
می ز ند در صورتی که نبی و رغبتی هیچ تمایلی به انتخاب شدن 
به عنوان مدیرعاملی نداشتند و تابع تصمیم سلطانی فر بودند.

حاال از راهروهــای وزارت ورزش و جوانان خبر می رســد که 
سلطانی فر در حال حاضر قصد هیچ گونه تغییری در ساختار 
مدیریتــی و نحوه چیدمان اعضــای هیئت مدیــره را ندارد 
اما طیفی خاص بــر این باورند برای نفوذ بــه دایره اختیارات 
انصاری فرد ابتدا بایــد رغبتی و نبی را از پیــش رو بردارند تا 
بتواند تســلط کافی بر تصمیم گیری های انصاری فرد داشته 
باشــند و دوباره همان امپراتوری قدیمــی و پر قدرت خود را 

راه اندازی کنند.

امیرمحمد سلطان پور: پس از آغاز لیگ قهرمانان باشگاه های 
اروپا در فصل جدید، لیگ اروپا نیز از امشــب در سراسر نقاط 
اروپا شروع می شود تا تیم هایی که در جمع اِلیت باشگاه های 
اروپایی قرار نگرفتند، اما فرصت مناسبی داشته باشند تا شانس 
خود را برای دیگر جــام مهم اروپایی بیازماینــد. در حالی که 
دیدارهای دور گروهی از امشــب آغاز می شود، می توان فعال 
تا زمانی که هشــت تیم رتبه ســوم جداول دور گروهی لیگ 
قهرمانان که به این مســابقات تنزل می کنند مشخص شود، 
سه تیم منچســتریونایتد، آرسنال و ســویا را دارای بیشترین 
بخت برای قهرمانی این دوره از مسابقات لقب داد. توپچی ها و 
شیاطین ســرخ تنها نماینده های انگلیس در لیگ اروپای این 
فصل نیستند، بلکه ما شاهد حضور تیم وولورهمپتون که برای 
نخستین بار در این مسابقات حاضر می شود نیز خواهیم بود. از 
طرف دیگر نباید فراموش کنیم سویا پر افتخارترین تیم تاریخ 
لیگ اروپاســت که می خواهد به رکورد پنج قهرمانی گذشته 
خود بیفزاید. دو تیم پرطرفدار فوتبال اســکاتلند یعنی رنجرز 
و سلتیک نیز در این مســابقات حضور دارند که در گروه های 

ســختی قرار گرفته و راه طوالنی برای صعود به دور حذفی در 
پیش رو خواهند داشت. دو رقیب سنتی ایتالیایی یعنی التزیو 
و رم نیز از آن کشور در لیگ اروپا حاضر هستند که می خواهند 
به طلسم دو دهه ناکامی ایتالیایی ها در قهرمانی جام یوفا/لیگ 
اروپا پایان دهند. در گروه های دیگر ما سه قهرمان سابق جام 
باشگاه های اروپا یعنی فاینورد، پی اس وی آیندهوون و پورتو 
را نیز داریم که امیدهای خاص خــود را برای حضور در فینال 
مسابقات در ورزشگاه شهر گدانسک در لهستان خواهند داشت.

مکانی نه چندان مناسب برای شیاطین سرخ
یونایتد قهرمان لیگ اروپا در سال 20۱7 امشب در اولدترافورد 
از تیم آســتانه پذیرایی می کنــد که نخســتین تقابل تاریخ 

قرمزپوشان با یک تیم قزاقستانی خواهد بود. شیاطین سرخ که 
البته همیشه خود را الیق حضور در لیگ قهرمانان و نه لیگ اروپا 
می دانند انتظار دارند پس از قرارگیری در کنار آســتانه، آلکمار 
و پارتیزان بلگراد در گروه L به راحتی از گروه خود صعود کنند. 
آرسنال نیز پس از شکست 4بر۱ در فینال فصل گذشته مقابل 
چلسی که سبب از دست رفتن سهمیه لیگ قهرمانان و دادن آن 
به آبی پوشان شد، در آغاز کار خود در این فصل، به فرانکفورت 
سفر کرده تا مقابل آینتراخت قرار بگیرد. دیگر تیم های گروه F را 
استاندارد لیژ، قهرمان ۱0 دوره لیگ بلژیک و ویتوریو گیمارش 
از پرتغال تشکیل می دهند. وولوز نیز که از سال ۱980 در یک 
دیدار اروپایی به میدان خواهد رفت در نخستین گام در ورزشگاه 
مولینکس از براگا پذیرایی می کند. شاگردان نونو اسپیریتو در 

پلی آف تورینوی ایتالیا را در مجموع ۵ بر3 شکست داده بودند.

پول هست اما کم است!
یوفا مبلغ ۵60 میلیون را میان تیم های حاضر در این مسابقات 
تقسیم خواهد کرد که البته اندکی بیش از یک چهارم مبلغی 
اســت که می خواهد برای تیم های حاضــر در لیگ قهرمانان 
خرج کند. هر تیم حاضر در مرحله گروهی رقابت ها مبلغ 2.92 
میلیون یورو پاداش می گیرد و تیمی که جام مسابقات را باالی 
ســر ببرد رقمی کمتر از ۱8 میلیون یورو بدست خواهد آورد. 
این را نیز نباید فراموش کنیم که هر پیروزی در این مسابقات 
پاداشــی معادل ۵70هزار یورو برای تیم برنده و هر تســاوی 
۱90هزار یورو بــرای هر دو تیم به هرماه خواهد داشــت. این 
نکته هم قابل ذکر اســت که حق پخش تلویزیونی دیدارهای 
این مســابقات نیز پول های اضافه ای را به حســاب باشگاه ها 
واریز خواهد کرد که البته در مقایســه با پول هایی که در لیگ 
قهرمانان به خصوص به قهرمان مسابقات حدود 70 میلیون یورو 

داده می شود رقم ناچیزی است.

ضد  حمله

پیام امیدبخش اوسترشوندس برای سامان 
قدوس

ورزش: باشگاه فوتبال اوسترشوندس پس از پایان نشست اخیر تمامی 
اعضای خود درباره پرونده سامان قدوس در فیفا که منجر به محرومیت 
چهار ماهه از بازی و جریمه 4 میلیــون یورویی این بازیکن و همچنین 
محرومیت این باشگاه از دو پنجره نقل وانتقاالتی به دنبال شکایت باشگاه 
اوئسکا اسپانیا شد اعالم کرد: اگر سامان قدوس نتواند بخشی از بدهی خود 
را طبق حکم فیفا پرداخت کند ما مســئولیت های قانونی خود در قبال 
باشگاه اسپانیایی برای پرداخت آن تقبل خواهیم کرد. به طور مشترک با 

سامان قدوس جهت پرداخت این بدهی سنگین اقدام می کنیم.

برانکو: پیشنهادی از چین ندارم
تسنیم: برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پیشــین تیم فوتبال پرسپولیس 
تصمیم مسئوالن باشگاه االهلی در کنار گذاشتنش از هدایت این تیم را 
عجیب دانست و گفت واقعاً نمی دانم خود آن ها چه توجیهی در قبال این 
تصمیم شان دارند. البته مهم نیست، چرا که زندگی ما مربیان به همین 
شکل است. ما همیشه باید خودمان را برای هر شرایطی آماده نگه داریم. 
وی در خصوص پیشنهاد چینی ها هم گفت: نه من هیچ پیشنهادی از 
چین ندارم و این خبر کذب است. در حال حاضر قصد استراحت دارم. 

بعد از مدتی برای آینده مربیگری ام تصمیم خواهم گرفت.

بازگشت قائدی به تمرینات استقالل
ورزش: تمرین دیروز تیم فوتبال استقالل پس از یک روز استراحت در 
زمین نفت تهرانسر برگزار شد. مهدی قائدی که در دیدار با نفت مسجد 
سلیمان دچار مصدومیت شده بود در تمرین دیروز حاضر شد و پا به پای 
استقاللی ها تمرین کرد اما شیخ دیاباته در این تمرین حضور نداشت. 

این بازیکن مشغول ادامه روند درمان خود در کلینیک استقالل است.

طارمی آماده بازی در هفته ششم لیگ پرتغال 
ورزش: مهاجم ملی پوش کشــورمان و عضو باشگاه ریوآوه برای دیدار 
هفته ششم لیگ پرتغال آماده شد. نشــریه »آبوال« پرتغال خبر داد که 
مهدی طارمی، مهاجم ایرانی ریوآوه که در چند بازی گذشــته تیمش 
به خاطر مصدومیت حضور نداشــت به تمرینات برگشته و آماده بازی 
اســت.طارمی می تواند برای ریوآوه در هفته ششم لیگ پرتغال مقابل 
بلننسس بازی کند. مهاجم ملی پوش کشورمان به خاطر مصدومیت 
در بازی نخست تیم ملی کشورمان در انتخابی جام جهانی 2022 مقابل 

هنگ کنگ نیز غایب بود.

آشنایی با داور دربی 90
 آقا معلمی با مدرک دکترا

ورزش: موعود بنیادی فر قضاوت مسابقه دو تیم استقالل و پرسپولیس 
را برعهده گرفت. این داور متولد ۱7 شهریور ۱364 در شهر کرد است. 
داوری که عالقه فراوانی به ورزش و به ویژه فوتبال دارد. حرفه اصلی او 
معلمی است و دبیر ورزش است که به زودی مدرک دکترای خود را در 

رشته تربیت بدنی دریافت خواهد کرد.
بنیادی فــر داور فینال جام حذفی فصل گذشــته هم بــود که درآن 
پرســپولیس یک بر صفر مقابل داماش گیالنیان پیروز شــد و به مقام 
قهرمانی رســید. البته بنیادی فر داور خوش یمنی برای استقالل هم 
بوده است. او فصل گذشته بازی استقالل تهران و استقالل خوزستان را 

قضاوت کرد که 4 بر 2 آبی پوشان تهرانی پیروز شدند. 

فقط ۵ بازی پرسپولیس »جمعه« برگزار می شود
ورزش: پرسپولیس که فصل گذشته قهرمان لیگ برتر شده، در فصل 
جاری تنها ۵ بازی خود را در روز جمعه برگزار می کند و البته ۱2 بازی 
این تیم هم در روز پنج شنبه برگزار می شود. به عبارت ساده تر ۱3 بازی 
این تیم در روز های غیرتعطیل برگزار می شود. این تیم در همه روز های 

هفته به جز چهارشنبه بازی می کند!

محکومیت خلیل زاده
ورزش: پس از بررسی شکایت سازمان لیگ از شجاع خلیل زاده، بازیکن 
تیم پرسپولیس مبنی بر مصاحبه با رسانه ها و به کار بردن عناوین و الفاظ 
نامناسب و غیر محترمانه بابت برگزاری مراسم برترین های فوتبال کشور، 
پس از بررسی و شکایت ابالغ ارسال دفاعیه از سوی بازیکن تا زمان صدور 
رای، اعضای کمیته انضباطی وفق ماده 7۱ مقررات انضباطی  با اعمال 
ماده 93 و با احراز تخلف، شجاع خلیل زاده را به توبیخ کتبی با درج در 

پرونده محکوم کرد.

منهای فوتبال

هفته چهارم لیگ برتر ایران
شهر خودرو - فوالد

    جمعه 29 شهریور -  19:00 از شبکه شما

هفته چهارم لیگ برتر ایران
سپاهان - نفت  مسجدسلیمان

      جمعه 29 شهریور -  19:30 از شبکه ورزش

هفته چهارم لیگ برتر ایران
تراکتور - گل گهر

جمعه 29 شهریور -  17:30از شبکه ورزش

ورزش در سیما

طلسم ۴3 ساله وزنه برداری ایران شکسته شد
 مدال نقره دوضرب برای قشقایی

ورزش: در نخستین روز از مســابقات وزنه برداری قهرمانی جهان 
20۱9، رقابت دسته ۵۵ کیلوگرم برگزارشــد. حافظ قشقایی تنها 
نماینده ایران در این وزن  در رده هفتم قرار گرفت اما توانست مدال 
نقره دوضرب را بگیرد. قشــقایی در این مســابقات توانست طلسم 
شکنی کند البته نه به صورت کامل و ایران پس از 43 سال صاحب 

یک تک مدال جهانی در سبک وزن شد.
 او در یک ضرب ۱۱۱ کیلوگرم، در دوضرب 249 و در مجموع 260 

کیلوگرم را ثبت کرد.

حدادی در تمرینات نفت آبادان
ورزش: تیم بسکتبال نفت آبادان که قرار است در باشگاه های آسیا 
حاضر شود، تمرینات خود را در تهران آغاز کرده است. نفتی ها برای 
شــرکت در این رقابت ها از صمد نیکخواه بهرامی، ارسالن کاظمی، 
آرن داودی و محمد حسن زاده به عنوان یار کمکی استفاده خواهند 

کرد، اما حضور حدادی هنوز قطعی نشده است.
رقابت های باشگاه های آســیا از دوم مهرماه در بانکوک تایلند آغاز 
می شود و نفتی ها با های تک تایلند، المحرق بحرین و فوبیون تایوان 

همگروه هستند.

تیم بسکتبال جوانان در تورنمنت تایلند 
چهارم شد

ورزش: در روز پایانی تورنمنت بین المللی بسکتبال تایلند، تیم ملی 
جوانان ایران)کاله( برای کســب مقام سوم به مصاف افی هراکلیون 
یونان رفت که ملی پوشان جوان ایران نتیجه را ۵9 بر 49 به حریف 

واگذار کردند و در جایگاه چهارم این رقابت ها قرار گرفتند.
تیم منتخب لیگ استرالیا، های تک تایلند و افی یونان نیز در جایگاه 

نخست تا سوم قرار گرفتند.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا
مردان ایران هفتم شدند

ورزش: تیم ملی تنیس روی میز مردان کشــورمان که برای کسب 
رتبه هفتم مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف سنگاپور رفته بود، مقابل 

این تیم پیروز شد و عنوان هفتمی را از آن خود کرد.
ایران در سال 20۱۵ نیز عنوان هفتمی را کسب کرده بود و در دوره 
قبل در جایگاه نهم ایستاده بود. نوشاد و نیما عالمیان، امین احمدیان 
و امیرحسین هدایی با هدایت جمیل لطف اهلل نسبی در این رقابت ها 

شرکت کرده بودند.

قهرمانی ایران در شطرنج  شانگهای
ورزش: تیم ایــران با ترکیب پوریــا درینی )2هــزار و ۵60( ، پویا 
ایدنی)2هزار و 460(  و آرین غالمی )2هزار و ۵30( موفق شــد در 
دور نهم مسابقات شطرنج  شــانگهای از سد  تیم دوم چین با امتیاز 
2 بر یک بگذرد و 22.۵ امتیاز قهرمان شود. بالروس و روسیه و تیم 
نخســت چین هرکدام به ترتیب توانســتند به ترتیب مقام دوم تا 
چهارم را بدست بیاورند. مسابقات شطرنج جام همکاری شانگهای با 
حضور ۱0 تیم از 9 کشور جهان )ایران، روسیه، چین، بالروس، هند، 
ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان و تاجیکستان( در چین برگزار شد.

از شایعه حضور مدیر مستعفی تاج تا حذف رغبتی و نبی

پای اسپانسر جدید در میان است؟!
فصل جدید مسابقات لیگ اروپا از امشب آغاز می شود

نه به شیرینی لیگ قهرمانان!
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تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/7/13

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده اعالم نموده است كه سند مالكيت  ــليم دو برگ استشهاديه تصديق ش ــى ضمن تس آقاى غالمرضا خدابخش گروس
ــماره پالك 22120 فرعى از 157 اصلى مفروز و جزى  ــاحت 194/04 مترمربع بش ــدانگ يكباب ساختمان بمس شش
ــورد ثبت 991292 صفحه  ــتان كرج  م ــالك 59 فرعى از اصلى مذكور واقع در اراضى حوزه ثبتى شهرس ــده از ازپ ش
158 دفتر 3569 بنام متقاضى ثبت و سند بشماره چاپى 943650 صادر و تسليم شد كه سند مالكيت به علت سهل 
انگارى وجابجايى مفقود گرديده است لذا تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره 
ــند  ــى مدعى وجود س ــود تا چنانچه كس ــى به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى ش ــك اصالح ي
ــار اين آگهى به مدت ده روز اعتراض  ــد از تاريخ انتش ــبت به ملك مذكور باش مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نس
ــليم تا وفق مقررات عمل گردد بديهى است چنانچه ظرف مدت  ــند مالكيت به اين اداره تس خودرا ضمن ارائه اصل س
مقرراعتراضى واصل نشود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى 

تسليم خواهد شد.  9807946
عباسعلى شوش پاشا -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك كرج

از طرف عيسى شاهدى پاپكپاده

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده اعالم نموده است كه سند مالكيت  ــليم دو برگ استشهاديه تصديق ش ــى ضمن تس آقاى غالمرضا خدابخش گروس
ــماره پالك 7218 فرعى از 157 اصلى  ــاحت 202/75 مترمربع بش ــدانگ يكباب خانه قطعه پنجم تفكيكى بمس شش
مفروز و مجزى شده ازپالك 59 فرعى از اصلى مذكور واقع در اراضى حوزه ثبتى شهرستان كرج  مورد ثبت 310204 
ــد كه سند مالكيت و  ــليم ش ــماره چاپى 943104 صادر و تس ــند بش صفحه 183 دفتر 1146 بنام متقاضى ثبت و س
ــهل انگارى  ــماره 210257 مورخ 1392/4/30 بنفع آقاى محمدرضا ديانى قرار گرفته به علت س ــند رهنى ش برابر س
ــت. لذا مراتب به استناد تبصره يك  ــند مالكيت المثنى نموده اس ــت لذا تقاضاى صدور س وجابجايى مفقود گرديده اس
ــى مدعى وجود سند مالكيت  ــود تا چنانچه كس اصالحى به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى ش
نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت ده روز اعتراض خودرا ضمن 
ــليم تا وفق مقررات عمل گردد. بديهى است چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضى  ــند مالكيت به اين اداره تس ارائه اصل س
واصل نشود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تسليم خواهد 

شد. 9807947 
عباسعلى شوش پاشا -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك كرج

از طرف عيسى شاهدى پاپكپاده

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى پرونده 
كالسه9800138 

ــماره  ــماره ملى: 4031381832 ش ــيله به آقاى - رمضانعلى مرادى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1345/1/6ش بدين وس
ــود كه صندوق كارآفرينى اميد به  ــالم كوچه صادقى ابالغ مى ش ــانى: بهار خيابان فدائيان اس ــنامه: 421 به نش شناس
استناد قرارداد بانكى شماره 6813-110-677098 جهت وصول مبلغ 59/890/000 ريال تا تاريخ  98/5/7 به انضمام 
خسارت تاخير متعلقه به مبلغ 15/700 ريال و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9800138 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/6/4 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 

يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين اگهى 
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.( م  كه روز ابالغ محس

الف 222)  آ-9807966  تاريخ انتشار :98/6/28 
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بهار - هادى يونسى عطوف

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهى موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 359 
ــمى مستقر در واحد ثبتى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــوند فرزند عزيز على  ــتعلى ترك ش حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى دوس
ــاحت 223/43 متر مربع قسمتى از پالك 13 اصلى  ــنامه 2 صادره از همدان در يك باب خانه به مس ــماره شناس به ش
ــطه از مالك رسمى آقاى لطف اهللا باشباغى محرز گرديده است.  ــهرك الوند كوچه حافظ 7 خريدارى با واس واقع در ش
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 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 983) آ-9807970
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/28
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/7/13

على زيورى حبيبى-  رئيس ثبت اسناد و امالك همدان 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــون و ماده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــماره 139860308001002346 هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف  ــمى            برابر راى ش ــند رس س
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه 
ــنامه  7 در ششدانگ يكباب منزل به مساحت  ــماره شناس ــتگردى فرزند محمد بش بالمعارض متقاضى خانم صغرا دس
ــان جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند  از محل  ــمتى ازپالك  1396 اصلى واقع در خراس 58. 268 مترمربع قس
مالكيت مشاعى متقاضى  محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور س ش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9807760
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/14

على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى مزايده اتومبيل
به موجب پرونده اجرائى كالسه يك دستگاه اتوبوس دولوكس مدل 1382 از نوع ولوو بى 12 متعلق به آقاى محمدرضا 
ــماره 28379 تنظيمى دفترخانه 1212 تهران به آقاى محسن لگزائى كه طبق نظر  ــند رهنى ش مالئى كه بموجب س
ــاعت 9 الى 12 مورخ 98/7/7 در اداره ثبت زابل  ــده از س ــمى به مبلغ 450,000,000 ريال ارزيابى ش ــناس رس كارش
ــروع و به باالترين قيمت  ــد مزايده از مبلغ 450,000,000 ش ــى از طريق مزايده بفروش ميرس واقع در خيابان فردوس
ــت و نيم عشر و حق مزايده نقدا  ــود و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده اس ــنهادى نقدا فروخته ميش پيش
وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9807940
تاريخ انتشار:98/6/28

م الف:820
مهدى پهلوانروى-رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139860306010001647-1398/06/09 هيات اول موض برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــند رسمي مس ــاختمانهاي فاقد س ثبتي اراضي و س
بالمعارض متقاضي خانم بي بي زرين سعادتي فرزند عبداله بشماره شناسنامه 541 صادره از نيشابور درششدانگ 
ــماره 169 اصلى بخش دوقوچان  واقع در  ــمتى از پالك ش ــاحت 167,47 مترمربع در قس يك باب خانه به مس
ــى  ــهرت همگى موس اراضى كالته مصطفى و از محل مالكيت آقايان محمد رحيم  وعلى محمد و عيد محمد ش
ــود  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش پور فرخانى  محرز گرديده اس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار  ــخاص نس در صورتي كه اش
ــيد، ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــي ب ــن آگه اولي
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت  ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1397114406010000179  

آ-9807252
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/28

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

برابر راى شماره 139860306015003990- 1398/06/3 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض 

ــام الدين صمدى به شناسنامه شماره 0740138839 كد ملى 0740138839 صادره تايباد  متقاضى آقاى حس
ــماره 580/1936 فرعى  ــاحت 112,20 مترمربع پالك ش ــدانگ يكباب انبارى به مس فرزند عين الدين در شش
ــمتى از مالكيت  ــوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــهد ح ــان رضوى بخش 14 مش ــى واقع در خراس از 250 اصل
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــمى استادى و قس ــول هاش سيدرس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  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  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس از اخذ رس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــى اس بديه

شد. 9807217
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/13 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/28

غالمرضا آقازاده 
رئيس 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
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306010001573-1398/06/02 هي ــر راي ش  براب
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
ــماره شناسنامه 980  ــداله بش ــراج فرزند اس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم اكرم زماني محب س
صادره از قوچان درششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 116,72 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 172 
ــاي عزيزاله اميدوار  محرز گرديده  ــع در اراضى نظرآباد و از محل مالكيت  آق ــى بخش دو قوچان  واق اصل
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
ــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به  ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس اعتراض، دادخواس
ــند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1398114406010000016   و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

آ-9807253
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/28

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
برابر راي شماره139860306010001657-1398/06/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه 
ــماره شناسنامه 874 صادره از قوچان در  ــعلي بش بالمعارض متقاضي آقاي مختار زحمت كش فرزند عباس
ــمتى از پالك شماره 172 اصلى بخش دو  ــاحت 162,68 مترمربع در قس ــدانگ يك باب خانه به مس شش
ــمي آقاى عباس قورچى  محرز گرديده  ــطه  از مالك رس قوچان  واقع در اراضى نظرآباد خريداري مع الواس
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
ــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به  ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و  اعتراض، دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
كالسه 1398114406010000070  آ-9807263

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/28

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 254-98آقاى الياس مومن فرزند بهمن در ششدانگ يك دربند مغازه وانبارى متصل  به 
مساحت 85/2متر مربع قسمتى ازپالك شماره 8780  فرعى از13  اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك 

رسمى ازمالكيت مرتضى حسينى
ــدانگ يك باب مغازه به  ــه پرونده 255-98 آقاى صادق قيامى باجگيران فرزند على اكبر  در شش 2-كالس
ــمتى از پالك8780 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى  ــاحت 26متر مربع قس مس

از مالكيت مرتضى حسينى
ــك باب مغازه وانبارى  ــدانگ ي ــه پرونده 256-98 آقاى غالمرضا خندان فرزندصفر على  در شش 3-كالس
ــماره 8780 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه  ــمتى از پالك ش ــاحت 86/39متر مربع قس متصل  به مس

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت مرتضى حسينى

ــماعيل در ششدانگ يك باب منزل به  ــيد موسى رشيد فرزند سيداس ــه پرونده 251-98 آقاى س 4-كالس
مساحت143/50متر مربع قسمتى از پالك شماره 997 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك 

رسمى ازذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــد مغازه به  ــدانگ يك دربن ــان فرزند محمد  در   شش ــين دهق ــده 332-97  آقاى حس ــه پرون 5-كالس
مساحت35/70متر مربع قسمتى از پالك شماره 718 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك 

رسمى ازذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
6-كالسه پرونده 200-98  آقاى عبداله واله  فرزند حسن در ششدانگ يك باب منزل مسكونى  به مساحت 
ــى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك  ــماره 3870 فرع 94/30 متر مربع تمامى باقيمانده پالك ش

رسمى از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
 7-كالسه پرونده 151-98 آقاى هومن محمدزاده مقدم  فرزند حميد در ششدانگ يكقطعه باغ به مساحت 
ــمى  ــماره 44 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس 2358/50متر مربع تمامى پالك ش

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9807259
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/06/13

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/06/28
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

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

امالك واقع دربخش 16 يزد – سانيج و توابع
ــاع از324 سهم ششدانگ زمين محصور مشجر  ــهم مش 149فرعى 59- اصلى آقاى مرتضى باغيانى 132س
ــماره 139860321006000827مورخ  ــع بموجب راى ش ــاحت 502/50مترمرب ــالك ثبتى برابر به مس پ
ــطه از ورثه مرتضى  ــانيج خريدارى عادى از بمانعلى باغيانى و مع الواس ــاه س 1398/04/01واقع در باغش

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

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

شد.9807254
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/06/13
تاريخ انتشارنوبت دوم: پنجشنبه 1398/06/28

امير حسين جعفرى ندوشن      
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

شماره نامه: 139885621012000849
تاريخ ارسال نامه:1398/06/25

اگهى فقدان سند مالكيت
ــهاديه گواهى شده  ــتناد دو برگ استش نظر به اينكه خانم پروين مالك زاده فرزند مهدى باس
ــت اول به اين اداره مراجعه  ــند مالكيت المثنى نوب ــم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س منض
ــت سند ششدانگ يك باب منزل پالك باقيمانده 657 اصلى واقع در بخش  كرده و مدعى اس
ــهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر  ــد به علت س يك طبس كه متعلق به وى ميباش
ــر 52 بنام پروين  ــت 8523 صفحه 519 دفت ــند مالكيت اوليه ذيل ثب ــد س امالك معلوم ش
ــتناد  ــده و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس ــليم ش مالكزاده ثبت و صادر و تس
ــه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد  ــره 1 اصالحى ماده 120 آئين نام تبص
ــت  ــار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوس ــرف ده روز از تاريخ انتش ــتى ظ هركس بايس
ــليم نمايد. بديهى است در صورت  ــند معامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س اصل س
ــند  ــند مالكيت يا س ــراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــدم وصول اعت ع
ــد.  ــليم آن به متقاضى انجام خواهد ش ــند مالكيت المثنى و تس ــمى به صدور س معامله رس

انتشار:1398/06/28  آ-9807976
غالمرضا كدخدائى

رئيس ثبت اسناد و امالك طبس

شماره نامه: 139804906092009684
تاريخ نامه: 1398/06/24

شماره پرونده: 139704006092001576/1
شماره بايگانى پرونده: 9702298

آگهى اصالحى
با سالم

احتراماً بازگشت به شماره روزنامه 8898 مورخه 1397/11/16 و پيرو آگهى منتشر شده در 
روزنامه قدس موضوع كالسه اجرايى 9702298 و ابالغيه شماره 139705106092015035 

در سطر اول در داخل پرانتز عبارت: مرحوم عليرضا محمدى و همچنين انتهاى سطر چهارم 
ــماره  ــطر هفتم عبارت: با قيوميت آقاى نياز على نيازى ديزاوندى فرزند على به ش و انتهاى س
ــم كلمه بازيابى به كلمه  ــطر چهارده ــى 0870658387 اضافه ميگردد. و همچنين در س مل
ارزيابى اصالح ميگردد و بازگشت به شماره روزنامه 8851 مورخ 1397/09/21 و پيرو آگهى 
منتشر شده در روزنامه قدس و ابالغيه 139705106092012189 مورخ 1397/09/18 در 
ــيله عبارت (به ورثه مرحوم عليرضا محمدى) اضافه  ــطر اول بعد از عبارت بدين وس ابتداى س
ميگردد و همچنين بازگشت به شماره روزنامه 20097 مورخ 98/02/23 در آگهى ابالغ ماده 
ــه 139704006092001576/1 در سطر اول بعد از بدين وسيله به ورثه  101 پرونده كالس
ــطرهاى سوم بعد از شايان محمدى و در سطر  زوج: عبارت (مرحوم عليرضا محمدى) و در س
ششم بعد از سامان محمدى عبارت (به قيوميت آقاى نيازعلى نيازى ديزاوندى فرزند على به 
ــماره ملى 0870658387 اضافه ميگردد. كه بدين وسيله اصالح مى گردد. آ- 9807908  ش

م.الف 730
مدير اجرا شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد

شماره پرونده: 139804006092002210/1
شماره بايگانى پرونده: 9803506

شماره ابالغيه: 139805106092010108
تاريخ صدور: 1398/06/25

دفترخانه ازدواج شماره 81 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9803506

ــماره  ــرادى نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1363/10/18 ش ــيله به آقاى غالمرضا م بدين وس
ــم فاطمه محمدپور  ــود كه خان ــنامه: 5034 ابالغ مى ش ــماره شناس ملى: 0941703797 ش
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0690335229 ش نام پدر: هادى تاريخ تولد: 1370/12/24 ش
ــند  ــتناد مهريه مندرج در س ــكه بهار آزادى به اس 0690335229 جهت وصول 75 عدد س
ازدواج شماره 18323- 1388/01/10 دفتر 81 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/05/16  ــه 9803506 در اين اداره تش اجرائى به كالس
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق  ــما به شرح متن سند شناخته نش مأمور، محل اقامت ش
ــار  ــه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــه اجرا مفاد اجرائي ــاده 18 آئين نام م
ــوب  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس محلى آگهى مى ش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.  مى گردد، نس

آ- 9807909 م.الف 731
اداره اجراى رسمى مشهد
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فرهنگ و هنر

خبر

فراخوان دوازدهمین دوره جایزه ادبی 
جالل آل احمد منتشر شد

فرهنــگ و هنــر: دبیرخانه 
دوازدهمیــن دوره جایــزه ادبی 
جــال آل احمــد با دعــوت از 
پژوهشگران،  نویســندگان،  همه 
پدیدآورنــدگان و ناشــران برای 
ارســال آثار خــود در گروه های 

چهارگانه فراخوان داد. دبیرخانه جایزه ادبی جال  آل احمد از نویســندگان، 
پژوهشــگران، پدیدآورندگان و ناشران دعوت کرد تا آثار خود را تا پایان 20 
مهر 1398 و در چهار گروه داستان بلند و رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد 

ادبی و مستندنگاری به این دبیرخانه بفرستند.
براســاس این گزارش، فقط کتاب هایی که برای نخستین بار در سال 1397 
منتشر شده باشند، کتاب هایی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در 
داخل کشــور به چاپ رسیده باشند و در یکی از چهار گروه باال قرار گیرند، 

امکان حضور در بخش رقابت و داوری جایزه جال را خواهند داشت.
دبیرخانه دوازدهمین دوره جایزه جال آل احمد به نشــانی تهران، خیابان 
کریم خان زند، خیابان ســنایی، کوچه اعرابی )پنجم(، پاک ۶، بنیاد شعر و 

ادبیات داستانی با کدپستی 1۵8۵۶3۴971 آماده دریافت آثار است.

در نشست بزرگداشت روز شعر و ادب پارسی عنوان شد
 شاعران در برابر فضای مجازی

 اضطراب فناورانه دارند
فرهنــگ و هنــر: نشســت 
بزرگداشت روز شعر و ادب پارسی 
به همت پژوهشکده زبان و ادبیات 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی برگزار شد.
در این نشســت اسماعیل امینی، 

شــاعر و پژوهشگر با موضوع باغت طنز در غزل های استاد شهریار و آرش 
شفاعی، شاعر و دبیر گروه فرهنگ و هنر روزنامه قدس با موضوع رسانه و شعر 
سخنرانی کردند. در ابتدای این نشست اسماعیل امینی با اشاره به ویژگی های 
باغی اشعار استاد شهریار گفت: اگرچه بنیادهای زیبایی شناسی شعر شهریار، 
کاســیک است او توانسته از باغتی که تحت تأثیر شعر معاصر ایجاد شده 
است، به خوبی در شعرهایش بهره ببرد و یکی از جلوه های این امر، استفاده 
فراوان او از ظرفیت طنز در شعرهایش به خصوص در غزل هاست که مهم ترین 

قالب شعری شهریار است. 
وی افزود: برخاف نظر برخی پژوهشگران که طنز را یک ویژگی کاماً امروزی 
در ادبیات می دانند، اشعار شاعران بزرگ کاسیک ما از نمونه های درخشان 
طنز سرشــار است و شاعران کاسیک ما طنز را مانند دیگر آرایه های ادبی 
استفاده می کرده اند. امینی با ارائه نمونه هایی از شعر شهریار گفت: استفاده 
از عرفان و اصطاحات عرفانی، عاشقانه ســرایی و رندانه ســرودن به عنوان 
سه خصیصه مهم شعر سبک عراقی، در شعر شهریار نیز جلوه ای پررنگ دارد. 
وی با اشاره به برخی تعصبات بی جا درباره نقد شعر شهریار گفت: برخی فکر 
می کنند نسبت میان بزرگان مثل نسبت میان بازیکنان فوتبال است که درباره 
گل زدن یا گل نزدن با هم کری خوانی کنند و طرفدارانشان به میدان بیایند و 
علیه هم شعار دهند. امروز اگر انتقادی از برخی اشعار ضعیف تر شهریار کنید، 
گروهی به میدان می آیند و با رگ های برجسته شروع به فحاشی می کنند 
درحالی که شهریار خود را شاگرد کوچک بزرگان شعر فارسی مانند حافظ 
می دانست و او هم مانند هر شاعر دیگر باید نقد شود و شعرش محک بخورد. 
آرش شفاعی نیز در این نشست، با بیان تاریخچه ای از تأثیرگذاری رسانه بر 
فرم و مضمون شعر فارسی گفت: ما معتقدیم رسانه ها در دوره های مختلف بر 
شعر مانند هر پیام دیگری تأثیر داشته اند اما این تأثیرگذاری را باید در کنار 
عوامل دیگر دید و ســنجید و دچار جبرگرایی فناورانه یا جبرگرایی اصالت 
اجتماعی نشــد. وی گفت: در دوران سامانیان در خراسان بزرگ وقتی خط 
فارسی ابداع شد، رسانه اصلی شعر از رسانه های شفاهی به رسانه های مکتوب 
تغییر یافت اما کتاب هم به دلیل سختی نسخه برداری و هم به دلیل وضعیت 
امنیتی همیشه در معرض آسیب بود و شاعران مجبور بودند برای حفظ آثار 
خود راهی به دیوان های درباری بیابند و یکی از دالیل عاقه مندی شاعران 
به حمایت ساطین و وزرا همین بوده است. شفاعی با اشاره به تأثیرگذاری 
آشکار رســانه ها پس از مشروطیت بر ساختارهای فکری و فرهنگی کشور 
از جمله ادبیات گفت: رواج شــعر طنز در ایران تحت تأثیر اشــعار روزنامه 
مانصرالدین بود که از باکو وارد ایران می شد و قالب تصنیف تنها پس از به 
وجود آمدن امکانات ضبط موسیقی تثبیت شد و شعرنو نیز اگر ترجمه آثار و 

اشعار شاعران غرب به خصوص فرانسوی ها نبود، شکل نمی گرفت.
وی با تأکید بر ویژگی های رسانه های نوین مبتنی بر اینترنت گفت: شاعران 
امروز در برابر فضای مجازی دچار اضطراب فناورانه شــده اند؛ چرا که از یک 
سو انبوهی مخاطب، انتشار راحت و فرار از سانسور و نظارت را می خواهند و 
از یک سو انتشار انبوه شعرهای ضعیف و نقض حقوق مؤلف را نمی خواهند 
برای همین نمی توانند موضعی روشن و مشخص در برابر اینترنت و فضای 

مجازی بگیرند. 

برج میالد میزبان کنسرت موسیقی رایگان »وداع« 
عاشورایی می شود

مجتبی توسل مدیرعامل 
اعام  ضمن  میاد  برج 
این خبر گفــت: در ادامه اجرای 
کنسرت های فاخر برج میاد و بعد 
از اجرای موفق ارکستر فیارمونیک 
شــهر تهران، این بــار برج میاد 

میزبان سوگواره موسیقایی عاشورا با اجرای حسام الدین سراج است. امسال 
برج میاد به روال هر ساله ویژه برنامه هایی را برای ایام محرم و صفر در نظر 

گرفته است که اجرای این سوگواره موسیقایی از آن جمله است.
وی با اشــاره به اجرای موفق ارکستر فیارمونیک شهر تهران در برج میاد، 
افزود: کنســرت »وداع« به خوانندگی حسام الدین سراج و رهبری ارکستر 
توسط سید محمد میرزمانی در قالب برنامه سوگواره عاشورایی ۵ تا 7 مهرماه 
و بصورت رایگان برای عاقه مندان به این سبک از موسیقی در مرکز همایش 
های برج میاد برگزار می شود. وی تصریح کرد: در این سوگواره موسیقایی 
هشت تَِرک با همراهی حسام الدین سراج خواننده مطرح کشور اجرا می شود 
و قطعاتی نیز بصورت دکلمه در بیان حماسه عاشورا توسط هنرمند مطرح 

کشور وحید جلیلوند اجرا خواهد شد.
به گفته توسل این سوگواره با اجرای هشت قطعه در قالب روایتی داستانی از 
حماسه عاشورا و رشادت های حضرت سیدالشهدا )ع( و یاران باوفای ایشان با 

اشعاری از عمان سامانی برگزار خواهد شد. 
عاقه مندان به حضور در برنامه می توانند پس از بازگشایی سامانه از طریق 

سایت تیوال بدون پرداخت هزینه جای خود را رزرو کنند.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نیک  دهه ۶0 
را دوران طایی ادبیات کودک و نوجوان می دانند.  
هرچند پس از سه دهه اوضاع نشر از نظر کمیت 
در حــوزه کودک و نوجوان دچار افول نشــده و 
حتی به شعر خردسال هم پیش از گذشته توجه 
می شود با این همه برخی کارشناسان معتقدند 
ادبیات خردســال از نظر کیفیــت در دوره رکود 
به ســر می برد و از نظر کمیت هم بازار نشــر در 
دست کتاب های زرد و ناشران غیرتخصصی است. 
رشد انتشــار کتاب های ترجمه ای در مقایسه با 
افزایش چشمگیر کتاب های  کتاب های تألیفی، 
تلخیصی بدون استفاده از هنر و خاقیت نویسنده، 
ورود مترجمان کم تجربه به سودای کتاب کودک 
و ... از دیگر مشکاتی است که در این حوزه دیده 
می شود. شــاید در این میان خود اهالی ادبیات 
کودک با همه مشــکات بیش از همه بتوانند با 
کشف اســتعدادهای جدید و کمک به شاعران 
جوان از مشــکات کم کنند و پلی شوند تا آثار 
بهتر به دست مخاطبان برسد. در این خصوص با 
طیبه رضوانی، شاعر خردسال گفت وگو کرده ایم. 
رضوانی از آن دسته شاعرانی است که سعی کرده 
در اشعارش تا می تواند به دنیای کودکان نزدیک 
شده و از دریچه نگاه آن ها به دنیا نگاه کند و شعر 
بگوید و مجموعه شعرهای »می خوام یه داداش 
بخرم « و »مهد کودک گربه ها « از آثار او هستند. 

 در حال حاضر شرایط شعر خردسال را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

هر فرایندی یک دوره هــای طایی دارد. به این 
معنی کــه یک نفر کار خوبی انجــام می دهد و 
به تبع آن دیگران هم تشــویق شــده و کارهای 
باکیفیتی ارائه می دهند و در یک بازه زمانی این 
آثار مورد توجه قرار گرفته و ماندگار می شــوند 
اما معموالً پس از ایــن دوره های طایی، با دوره 
رکود مواجه می شــویم. من اکنون تلقی ام درباره 
شرایط کنونی شعر خردسال این است که در دوره 
رکود قرار داریم. به این معنی که مدتی بیشــتر 
شاعران کارهای خاقانه و باکیفیتی تولید کردند 
که می شــد به آن ها صفت ماندگار را اطاق کرد 
اما در حال حاضر آثاری که به دستمان می رسد 
اغلب کارهای معمولی هســتند کــه قابل دفاع 
نیستند. انگار حال و هوای چند ساله گذشته بر 
فضای شــعر خردسال حاکم نیست. این را من با 
توجه به فعالیتم به عنوان دبیر شــعر چند مجله 
می گویم و این حس را در بیشتر شعر شاعران در 

این اواخر دیده ام. 

 به نظر شما شعر خوب خردسال دارای 
چه مؤلفه هایی است؟ 

مهم ترین فاکتور در شعر خردسال این است که 
شعر از زبان یک بزرگســال برای کودک سروده 
نشود. این حرف اســتادان  شعر خردسال است. 
نخستین چیزی که ما یاد گرفتیم وقتی قدم در 
این مسیر گذاشتیم این بود که باید آن قدرکوچک 
شــوی و  در جزئیات ریز شوی که بتوانی به طور 
مثال از نگاه یک کودک ســه ساله به موضوعات 
نگاه کنی. شــاعر خردســال باید بداند که یک 
کودک ســه یا چهار ساله به یک درخت چگونه 
نگاه می کند و نسبت به پدیده های اطرافش چه 
دریافتی دارد. به نظر من شــعر خردسال جدا از 

اینکه باید دارای همه فاکتورهای یک شعر خوب 
باشد و ما از لحاظ فنی و هنری به آن نمره قبولی 
بدهیم در کنارش باید دارای کشف شاعرانه باشد. 
درست است که ما یکسری شعرها داریم که روایی 
هســتند و به طور مثال قصه ای شیرین را برای 
مخاطب روایت می کنند یا دســته ای شعر داریم 
که آموزشی هستند و با هدف آموزش موضوعی 
تولید می شوند اما اثری که بشود به آن به عنوان 
شعری ماندگار نگاه  کرد باید دارای کشف شاعرانه 
باشد. نکته دیگری که در آثار سروده شده هست 
توجه نکردن به سن مخاطبان است، آثاری وجود 
دارند که با وجود داشتن نگاه هنری، مناسب سن 
خردسال نیستند و بیشتر برای مخاطب کودک 
مناسب هســتند اما این رمز بین مخاطبان گاه 
رعایت نمی شــود و برخی افراد هستند که تصور 
می کنند داشــتن زبــان محاوره یا شکســته یا 
اســتفاده از یک ترکیب بامزه و شیرین به معنی 
این اســت که شعر خردسال سروده اند. در حالی 
که شعر خردســال دشواری بیشتری دارد و باید 
معیارهای آن را رعایت کرد. مؤلفه دیگری که در 
شعر خردسال بیش از شعر کودک اهمیت دارد، 
توجه به ریتم است. به نظر من موسیقی و ریتم 
در شــعر خردسال بســیار مهم است و می تواند 
اثرگذاری یک شعر را تضمین کند. کوتاهی شعر 
و انتقال پیام با کمترین ابیات و کلمات یکی دیگر 
از فاکتورهای مهم شــعر خردسال است و مجدد 

باید به کشف شاعرانه هم اشاره کنم. به اعتقاد من 
شعری که می خواهد امضای یک شعر خردسال 
خوب را داشته باشــد باید دارای کشف شاعرانه 
باشــد.یکی از مشکات دیگر اشــعار این حوزه 
این اســت که گاه سوژه خردسال است اما در آن 
کلمات شعر کودک به کار رفته است یا برعکس 
ســوژه کودکانه است اما با دایره واژگانی مناسب 
خردسال سروده شده و به نظر مؤلف شعر مناسبی 
است . این بزنگاه مهمی ا ست که شاعران تازه کار 

باید به آن توجه کنند. 

 با توجه به این معیارها آثار چاپ شده در 

این حوزه را چقدر مناسب می دانید؟  
در حال حاضر آثار زیادی منتشر می شود و افراد 
حرفه ای بســیاری در این حوزه قلم می زنند. به 
همین خاطر  شــاید نتوان یــک چارچوب کلی 
را برای مناســب بودن یک اثــر بیان کرد. با این 
همه  تصور من این اســت که شــرایط  نشر در 
حوزه کتاب های ویژه خردسال نسبت به گذشته 
بهتر است. به طور مثال حدود 12،10 سال پیش 
که من می خواســتم این کار را به طور حرفه ای 
دنبال کنم به قدری حجم کتاب هایی که نمی شد 
نامشان را کتاب شعر گذاشت، باال بود که انتخاب 
اثر مناسب بسیار سخت بود. در حالی که اکنون 
به یمن جلسه های نقد متعدد مجازی، حضوری 
و نشســت ها، فعاالن در این حوزه پخته تر عمل 
می کنند و بــه همین خاطر میدان برای  افرادی 
که تصور می کنند تنها با شکســتن زبان و بیان 
یک چیز کوچک و سخیف می توان شعر خردسال 
گفت، وجــود ندارد. هرچند همچنان هســتند 
ناشــرانی که کارهای سفارشی را با هر وضعیتی 
چاپ می کنند اما به اعتقاد من ما به نُرمی  در شعر 
خردسال رسیده ایم و افرادی که می خواهند وارد 
این حوزه شوند می دانند که باید این نرم را در نظر 

بگیرند و آن را رعایت می کنند.

 برخی منتقدان این حــوزه وجود آثار 
ترجمه ای را یک آسیب بزرگ می دانند، نظر 

شما در این باره چیست؟
من وجود آثار ترجمه ای را آســیب نمی بینم. من 
به عنوان یک والد اگر اثر ترجمه ای خوبی ببینم 
بــرای فرزندانم تهیه  می کنم. به نظر من به جای 
کوچک کردن یک حوزه بهتر است سواد خودمان 
را بیشتر کنیم. بدون شک اگر باسواد به سراغ آثار 
برویم، آسیب احتمالی هم کمتر می شود. من چند 
سالی است در حوزه روان شناسی کودک مطالعه 
می کنم و اکنون رسیده ام به این نکته که چقدر بد 
است شاعران کودک ما روان شناسی نمی دانند. با 
نگاهی به کتاب های ترجمه شده متوجه می شویم 
که چقدر رد پای روان شناســی در آن ها پررنگ 
است. مســلماً با کمک از این حوزه این شاعران 
و نویســندگان موفق شده اند به این خوبی دنیای 
کودک را درک کنند. نمی شود ما کار ضعیف تولید 
کنیم و بعد توقع داشته باشیم در این بازار والدین 
آثار ما را انتخاب کنند. هر چند که معتقدم در حال 
حاضر گارد والدین نسبت به این مسئله شکسته 
شده و بیش از گذشــته توصیه ها را در مورد آثار 
بهتر می پذیرند و در مــورد اهمیت خاقیت در 
تربیت آگاه شــده اند و بــه همین خاطر کودکان 

عناوین مختلف و متنوعی را در اختیار دارند. 

 به نظر شــما بزرگ ترین آســیبی که 
حوزه نشر شعر خردسال را تهدید می کند، 

چیست؟
ما شاعران بسیار خوبی داریم که متأسفانه آثارشان 
در خانه ها  و دفتر شعرشــان مانده است. اکنون 
متأسفانه شرایط به گونه ای شده که اگر من یک 
پول قلمبه در جیبم داشــته باشم و بتوانم ناشر 
را حمایــت کنم، اثــرم وارد بازار می شــود حاال 
محتوا هم خــوب بود یا نه کســی کاری ندارد. 
ناشــر پولش را گرفته و دیگر کاری به این کارها 
ندارد اما کسانی که اینچنین امکانی ندارند، کاری 
هم ازدستشان برنمی آید. ما شاعران خوبی داریم 
که شعرشان خاک می خورد. دو عنوان از آثار من 
با اینکه تأیید شده بود اما سال ها طول کشید تا 
باالخره به چاپ رسیدند. از طرف دیگر افرادی هم 
هستند که نامشــان برند شده و ناشران به آن ها 
روی خوش نشان می دهند. این درست نیست که 

بازار در دست تعداد محدودی باشد.

 به نظر شــما مجالت می توانند به رفع 
مشکالت این حوزه کمک کنند؟ 

مجلــه چون مجموعــه ای از قالب هــای متنوع 
است برای خردســاالن و کودکان خیلی جذاب 
است اما وضعیت نشریه های مناسب این سن از 
گذشته بدتر شــده است. همان تعداد اندکی که 
حضور داشتند، به خاطر گرانی و شرایط بازار رو 
به تعطیلی هســتند. به طور مثال نشریه دوست 
که به نوبت ابتدا دوســت نوجوان حذف شد و به 
دنبال آن دوست کودک و خردسال تعطیل شدند. 
درحالی که مجات بسیار باکیفیت و تیم خوبی 
در آن مشــغول به کار بودند. مجات می توانند 
به کشف اســتعدادهای نو کمک کنند و موجب 
رشد کیفی این حوزه شوند. ما باید به فکر کشف 
استعدادهای نو باشیم. من خودم در مجله هایی که 
مشغول هستم به این نکته توجه می کنم . این قدر 
استعدادهای خوبی حضور دارند که کار می کنند و 

وظیفه ماست که آن ها را معرفی کنیم.

برش

نقد  جلسه های  یمن  به  اکنون 
و  حضوری  مجازی،  متعدد 
حوزه  دراین  فعاالن  نشست ها، 
پخته تر عمل می کنند و به همین 
که  افرادی  برای  میدان  خاطر 
شکستن  با  تنها  می کنند  تصور 
و  کوچک  چیز  یک  بیان  و  زبان 
خردسال  شعر  می توان  سخیف 

گفت، وجود ندارد

گالیه پرویز شیخ طادی از ضعف فیلم نامه نویسی در مجموعه های تلویزیونی

دور میزهای سیاست گذاری تلویزیون، نه جامعه شناس نشسته و نه روان شناس
 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل سریال سازی 
یکی از برگ های برنــده تلویزیون برای جذب 
مخاطب اســت. مردم ما عاقه مند به شنیدن 
قصه یا تماشــای داستان های نمایشی هستند. 
ســریال های تلویزیونــی با یک قصــه اصلی و 
داستان های فرعی، نمایشــی از سبک زندگی 
اقشــار مختلف مــردم و فرصتی بــرای بیان 
دغدغه هایشان اســت. عناصری همچون گره 
افکنــی، تعلیق آفرینی و غافلگیری چاشــنی 
دلچســبی برای جذاب کــردن مجموعه های 
تلویزیونی است که سازندگان سریال ها از آن به 
حد وسع و توان، بهره برده اند. آنچه در این بین 
اهمیت دارد، خط قرمزها و ممیزی سریال های 
تلویزیونی یا نگاه مدیران ســازمان در انتخاب 

موضوعات و سفارش تولید است.
جریان شناســی ســریال های تلویزیون در دو 
دهه اخیر نشــان می دهد که آثار نمایشی دهه 
80 که غالباً نشــان دهنده سبک زندگی قشر 
ضعیف و متوســط جامعه بــا رگه هایی از امید 
در ژانر طنز بوده اســت، در دهه 90 به ســمت 
مجموعه هایی میل پیدا کــرده که درام هایی با 
عنصر پررنگ قصه گویی اســت و نگاهی تلخ به 
مضامین اجتماعی دارد. سریال هایی با نمایشی 
از شکســت های اقتصــادی، طــاق عاطفی و 
خیانت زوجین که گاهــی مرکز توطئه و قتل 

را در یک خانواده نشان می دهد. چرا تلویزیون 
در سریال های دهه اخیر، کمتر به سمت تولید 
آثاری امیدآفرین و شــادی بخش رفته است؟ 
عمده آثار تلویزیونــی، درام های تلخ اجتماعی 
اســت که آدم هایی غرق در مشــکل و فســاد 
را نشــان می هد، درست اســت که بخشی از 
رسالت تولیدات نمایشی، پرداختن به موضوعات 
روز اجتماعی و مشــکات جاری مردم اســت 
امــا اینکه از میان قصه هــای مردمی، تکه های 
ســیاه آن را برای تولید آثار نمایشی برگزینند، 
در شــرایطی که مردم ما تشــنه شادی و امید 
هستند، سیاست درستی است؟ آیا نویسندگان 
سریال های تلویزیونی، قصه های قشنگ مردمی 

 را نمی بینند؟

  برخی فیلم نامه نویس ها، وسواس 
فکری دارند

پرویز شیخ طادی، کارگردان سینما و تلویزیون 
که به تازگی مجموعه تلویزیونی »بانوی سردار« 
ساخته وی از شبکه سه سیما پخش شده است، 
گایه هایی از ضعف فیلم نامه نویسی در تولیدات 

مجموعه های نمایشی در تلویزیون دارد.
وی با بیــان اینکه فیلم نامه نویســی در حوزه 
تلویزیون دارای ضعف اســت، بــه خبرنگار ما 
می گوید: شــاید این حرف من خنده دار به نظر 
برسد اما معتقدم که فیلم نامه نویس باید سالم 

باشــد و حتماً به روانپزشک مراجعه کند چون 
اگر بیماری ذهنی داشــته باشد در قلمش، در 
دیالوگ  نویسی و نوشتار او جاری می شود. روح و 
روان یک نویسنده نباید بیمار باشد، اگر هم بیمار 
باشــد ننگ نیست ممکن است که نویسنده ای 
دچار وســواس، بدبینی و ســوءتفاهم باشد در 
حالــی که از نظر فنی و ادب، قلمی  قوی و گیرا 
داشته باشد، این ها عیب نیست ولی نباید ضعف 
محتوایی آثارش در پس قوت قلم او پنهان شود، 
مهم اســت که محتوای یک مجموعه نمایشی 
برای تلویزیون، دارای کمترین ناهنجاری باشد. 

وی اضافه می کند: مدیران تلویزیون باید هوشیار 
باشــند که کدام قلم ها دارند محتوایی بد را به 
شــکلی حرفه ای می نویسند، شــاید برخی از 
نویسندگان به بیماری های روانی مبتا باشند که 
خودشــان هم بی خبرند ولی این ها قابل درمان 
اســت. وقتی درباره این مسائل حرف می زنیم 
عده ای آن را شــوخی می پندارند در حالی که 

واقعیت است. 
این کارگردان با بیــان اینکه اختصاص بودجه 
برای ســاخت ســریال های طوالنی مهم است 
اما بعد از بودجه، نقش نویسندگان بسیار مهم 
اســت، تأکید دارد: باید نویسندگان سریال ها 
را به سمت نوشــتن آثار ارزشمند هدایت کرد، 
گاهی بودجه هست ولی نویسندگان به سمت 
ســاخت مجموعه هایی می روند که کاماً علیه 

خانواده است، ســریال هایی که نشان می دهد 
همه توطئه ها در دل خانواده ها شکل می گیرد. 
خب این به لحاظ روان شناسی و جامعه شناسی 
آسیب زاســت در حالی که در اغلب کشورهای 
دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته، یکی از موارد 
مهــم در ممیــزی آثار تلویزیونــی با مضمون 
خانوادگی، این است که هیچ وقت در شبکه های 
ملی خودشان اجازه نمی دهند که سریالی، مرکز 
توطئــه و جنایت را در بین اعضای یک خانواده 

نشان دهد.
به گفته شــیخ طادی، در سریال های خارجی 
که برای تلویزیون های ملی خودشان می سازند 
اعضای خانواده را با وجود اختاف نظر و سلیقه، 
همیشــه منسجم و متحد نشــان می دهند نه 

اینکه خانواده را عامل توطئه معرفی کنند. اگر 
قرار باشد که برای تولیدات نمایشی رسانه ملی، 
سیاســت گذاری های درست و مبتنی بر اخاق 
شکل بگیرد، نیاز است به مسائل جامعه شناسی 
دقــت شــود ولــی متأســفانه دور میزهای 
سیاســت گذاری تلویزیون، نه جامعه شــناس 

نشسته و نه روانشناس.
این کارگردان تأکید می کند: سوژه های جذابی 
در تاریخ کشــورمان وجــود دارد که محتوای 
نمایشــی ارزشــمندی دارند و می توان از آن ها 
اقتباس کرد. تولیدات نمایشــی تلویزیون باید 
آثار تربیتی و اصاحی بر جامعه داشته باشند و 
این اثربخشی تنها از آثاری با محتوای ارزشمند 

برمی آید.

آرش خلیل خانه: وزیر ارشــاد در پاســخ به مطالبات 
درویش مبنی بر انتشــار نسخه دی وی دی »رستاخیز« 
اعام کرد : تصمیمات و گفت وگوهایی انجام شــده که نتیجه آن 

اعام خواهد شد.
در هفته گذشــته حواشی جدیدی برای فیلم »رستاخیز« ساخته 
احمدرضا درویش به وجود آمد، نســخه غیرنهایی فیلم رستاخیز 
با نام »القربان« همزمان با تاســوعا و عاشورای حسینی بود که به 
طور غیرقانونی در فضای مجازی و سایت های اینترنتی بارگذاری 
شــد و موجب شد درویش پس از مدت ها سکوت خود را شکسته 

و به آن واکنش نشان دهد. 
وی در بیانیــه ای که به همیــن انگیزه در اختیار رســانه ها قرار 
داد، عنوان کرد : دیدن، کپی  و انتشــار »رســتاخیز« حرام است. 
درویش در این بیانیه از تمام نهادهای انتظامی و اطاعاتی، وزارت 

امور خارجه، وزارت کشــور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و دیگر 
دوایر مرتبط، درخواست کرد این اتفاق را پیگیری کنند. سازمان 
سینمایی نیز در واکنش به این اقدام اعام کرد: انتشار غیرقانونی 

»رستاخیز« را پیگیری خواهد کرد.
اما درویــش در تازه ترین گفت وگوی خود با باشــگاه خبرنگاران 
جــوان ضمن اظهار تأســف از اتفاقاتی که در این ســال ها برای 
فیلمش افتاده، از وزارت ارشــاد و مسئوالن سینمایی و فرهنگی 
کشــور درخواســت کرد تمهید و تدبیری اندیشیده شود تا مجوز 
فیلــم حداقل در حوزه دی وی دی صادر شــود تــا هم با مجوز 
قانونی و هم با رضایت ســازندگان و سهامداران آن به ملت ایران 

تقدیم شود. 
این بخشی از جراحات را می تواند جبران کند وگرنه زخم ناسوری 
که مدیریت فرهنگی کشــور بر جسم و جان فرهنگ این کشور و 

آدم هایی مثل من زده، هیچ وقت پاک نمی شود.
وزیرفرهنگ و ارشاد نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس مبنی 
بر واکنش ارشــاد به درخواست احمدرضا درویش و مطالبات وی 
در خصوص پیگیری عامان انتشار نسخه غیرقانونی »رستاخیز« 
و صدور مجوز انتشــار نســخه دی وی دی فیلم گفت: از قبل هم 
در مورد این مســئله صحبت داشــتیم و در مــورد اینکه چگونه 
نسخه غیرقانونی فیلم »رســتاخیز« منتشر شده جلساتی برگزار 
کرده ایم و بنیاد ســینمایی فارابی نیز با تهیه کننده و صاحبان اثر 
 گفت و گو و جلســاتی داشــته که عوامل این مسئله مشخص تر 

شوند. 
اما در مورد اینکه موانع انتشار و پخش این فیلم در نسخه دی وی 
دی و شــبکه نمایش خانگی برطرف شود، گفت و گوهایی صورت 

گرفته که ان شاءاهلل خبر آن اعام خواهد شد.

وزیر ارشاد به مطالبات 
تازه کارگردان 

»رستاخیز« پاسخ داد

سینما

چهره خبر

گفت وگو با طیبه رضوانی، شاعر گروه سنی خردساالن

برای شعر خردسال باید کوچک شوی
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