
از خدا بترسید
ماجرای دستگیری باند ماساژورها که هفته 
گذشــته در فضای مجازی داغ شد انگار 
نمی خواهد به این زودی ها سرد شود. همه 
داغی خبر هم به خاطر شایعه ای بود که 
ادعا می کرد برادرزاده یکی از نمایندگان 
مجلــس در میان دستگیرشــدگان بوده 
اســت. حاال خود خانم نماینده در فضای 
مجازی دســت به کار شده و شایعه را تکذیب کرده است. پروانه سلحشوری 
در توییتر نوشــته: »دو برادرزاده چهار و 20 ساله دارم که اکنون کنار خانواده 
در اهواز هستند. برادرم که فرزندش 20 ساله است در نوجوانی به جبهه رفته 

و جانباز است... از خدا بترسید و آخرت خود را فدای دنیای دیگران نکنید«.

حال حاج میثم خوب است
در چند روز گذشته، اخبار ضد و نقیضی از 
اوضاع جســمانی وخیم حاج میثم مطیعی 
در فضای مجازی منتشــر شده بود. میثم 
مطیعــی هم در واکنش به ایــن اخبار، در 
صفحه اینستاگرامش نوشــت: »سه عمل 
جراحی را از زمســتان ۹۷ تاکنون پشــت 
سر گذاشتم و هم اکنون در دوره نقاهت و 
بازیابی سالمتی هســتم. راضی به رسانه ای کردن این مسئله نبودم، اما مطالب 
منتشــر شده در برخی رسانه ها مرا به این ورطه کشاند. خبر خوب، موجب حال 
خوب در شــنونده و بیننده می شود. نیاز جامعه ماســت که از التهابات روانی و 

رسانه ای به دور باشد«.

خبرهای خوب برای یعقوب
میهمــان چند روز پیــِش برنامه »بدون 
تعارف« معلمی به نام »ســید احســان 
موســوی« بود که بابــت کمک هایش به 
دانش آمــوز معلولی به نــام »یعقوب« که 
توانایی حضور در کالس درس را نداشت، 
به این برنامه دعوت شــده بود. کاربران 
فضای مجــازی هم پــس از پخش این 
برنامه، هشتگ #معلم_فداکار را برای قدردانی از احسان موسوی در توییتر 
داغ کردند. سید مهرداد سید مهدی، رئیس خبرگزاری صدا و سیما در واکنش 
به این ماجرا در توییتر نوشــته است: »بعد از برنامه خیلی ها تماس گرفتند. 
از مردم خیر و خوبمان تا مســئوالن و نهادهــای مختلف. در روزهای آینده 

خبرهای خوشی برای یعقوب در راه است«.

انتقاد بیابانکی از تابلوهای شهری
سعید بیابانکی، شاعر و طنزپرداز مطرح 
کشــورمان با انتشار پســتی در توییتر 
در صفحــه شــخصی خود از اشــتباه 
شــهرداری در درج شــعری معروف بر 
یکی از تابلوهای شــهری تهران انتقاد 
کرد. بیابانکی در توییتر نوشــته است: 
»شــهرداری تهران به مناســبت هفته 
دفاع مقدس یک مصراع از قادر طهماســبی )فرید( را به غلط روی بیشتر 
تابلو هــای بزرگ تهران نوشــته: از این مرافعه بی فتــح برنمی گردیم؛ که 
درستش این است: »از این مدافعه بی فتح برنمی گردیم/مگر که مرکب ما 

بی سوار برگردد«. آخه یه مصراع اون هم غلط؟«

 مجید تربت زاده  در اینکه کودکان و بچه های امروز اصاًل 
شباهتی به بچه های دهه 60 ندارند، شکی نیست. منتها مقصر 
این شبیه نبودن، نه کودکان امروزی اند و نه بچه های دیروزی. 
یعنی اگر پس از خواندن این مطلب، احتماالً حیرت زده شدید 
و یا از سرتان گذشت که: »بچه هم بچه های قدیم«! کمی 
به این بخش ماجرا فکر کنید که دلیل این همه تفاوت در 
شخصیت و رفتار کودکان دیروز و امروز، تفاوت شرایط و 
موقعیت یا همان روزگار است. ویژگی ها و حال و هوای دهه 
60 خواص و آثار عجیبی داشت. یکی اینکه می توانست کاری 
کند تا بچه ها خیلی زود دنیا و آرزوهای کودکانه شان رنگ 
عوض کند. دهه 60 می توانست یک شبه یا یک هفته ای، همه 
»بچگانه« های کودکان 11 یا 12 ساله را بشوید و از آن ها 
نوجوانان یا جوانانی بسازد که در 12 یا 13 سالگی مردانه فکر 

کنند، حرف بزنند و رفتار کنند. 

  این بچه از اردبیل آمده
رئیس جمهور از ســاختمان ریاســت جمهوری بیرون آمد 
تا خــودش را زودتر به جلســه ای که باید در آن شــرکت 
می کرد برساند. تا از ســاختمان برسد به ماشین، سروصدا 
بلند شــد. 20 متر آن طرف تر، محافظان ســاختمان دور 
کســی حلقه زده بودند که حاال با داد و فریاد کودکانه اش، 
 زمیــن و زمــان را گذاشــته بــود روی ســرش: آقــای 
رئیس جمهوررررر... آقای خامنه ای، باید شما را ببینم... آقای 

رئیس جمهور...!
مسئول تیم حفاظت که دید رئیس جمهوری ایستاده و پیگیر 
ماجراست، رفت و چند دقیقه بعد برگشت که: »حاج آقا... بچه 
اس...نمی دونم چه جوری از اردبیل خودشو رسونده اینجا... 
گفته فقط می خــوام آقای خامنه ای رو ببینم... حاال هم که 

دیده، التماس می کنه که می خوام حرف بزنم با آقا...«.
رئیس جمهور عبایش را مرتب کرد و گفت: بذارین بیاد حرفش 
رو بزنه... وقت که داریم هنوز... پسرک یکی دو دقیقه بعد، با 
صورت سرمازده و اشک آلود جلو رهبر آینده انقالب ایستاد 
و شنید که »ســالم بابا جان... خوش آمدی... حالت چطوره 
پسرم؟...«. زبانش اما بند آمده بود و نمی توانست چیزی بگوید. 
پاســداری که او را آورده بود، گفت: »خب... اینم آقای خامنه 
ای... بگو حرفت رو دیگه...«. فایده ای نداشت. قفل زبانش باز 
نشــد تا وقتی که رئیس جمهور به زبان آذری پرسید: شما 
اســمت چیه پسرم؟ این را که شنید، ترس و بُهتش ریخت: 
»آقاجان! من مرحمت هستم از اردبیل تنها اومدم تهران که 
شما را ببینم...«. صحبتشان گل انداخت تا »مرحمت« راحت و 
بی تکلف به زبان مادری از خودش و روستای محل زندگی اش 
بگوید و بعد هم برسد به آن خواهش عجیب و غریبش که: 
آقا جان... به مداحان و روحانی ها بگین دیگه روضه حضرت 

قاسم)ع( رو نخونن...!

 چای گرمی
ماجرا از مسجد و پایگاه بسیج روستای »چای گرمی« آغاز شد. 
روستایی از توابع شهرستان »گرمی« در استان اردبیل و دشت 
سرســبز مغان. »مرحمت« فرزند دستفروشی بود که رزق و 
روزی اش را با خرید و فروش کاال در روستاهای منطقه بدست 
می آورد و مؤذن مسجد روستا هم بود. پای مرحمت به همین 
دلیل از چهار یا پنج ســالگی به مسجد باز شده و تا بعدها 

ادامه پیدا کرده بود. انقالب که پیروز شد، مرحمت تازه هشت 
سالگی را تمام کرده بود و دو سال طول کشید تا در سال 5۹، 
مسجد روستا بشود پایگاه بسیج و مسجد رفتن های مرحمت 
11 ساله بیشتر و بیشتر شــود.  آن روزها حضور و فعالیت 
کودک 11 ساله در پایگاه بسیج البته خیلی چیزغریبی نبود 
و همیشه در امور فرهنگی و تبلیغاتی، کاری پیدا می شد که 
مرحمت از پس آن بربیایــد. کودک اردبیلی اما به این قانع 
نبود. در دوره های آموزش نظامی هم با وجود همه مخالفت ها 
و دشواری هایش شرکت می کرد و در ضمن، یک تنه کارهای 

فرهنگی و تبلیغی پایگاه بسیج را پیش می برد.
 اگر چه جثه کوچک و چهره کودکانه اش اغلب توی چشم 
بود اما حرف ها و کارهایش آن قدر بزرگانه به نظر می رســید 
که بسیجی ها و اهالی روستا گاهی واقعاً بچگی اش را فراموش 
می کردند. همدوره ای هایی که چهار یا پنج سال از او بزرگ تر 
بودند، تعریــف کرده اند که مرحمت موقع صحبت کردن با 
مسئوالن منطقه، در بیان کمبودها و محرومیت روستا، گفتن 
از مشکالت و... اصالً شباهتی به کودک 11 یا 12 ساله نداشت 
و همین ماجرا سبب حیرت همه و البته محبوبیت مرحمت 

در میان آن ها می شد. 

 اسلحه مرگبار
حتی در همان دهه 60 برای خیلی ها دشوار بود بتوانند روزی 
را تصور کنند که  مرحمــت با آن جثه و هیکل ریزه میزه، 
فرصت و امکان حضور جدی در جبهه را پیدا کرده اســت. 
در خوشبینانه ترین حالت شــاید کاری در واحد تدارکات یا 
تبلیغات به او واگذار می شــد تا شور وشوق جبهه رفتنش را 
بخوابانند. اما جالب اســت بدانید قهرمان یکی از ماجراهای 
عجیــب و غریب جنگ که احتماالً داســتانش را در فیلم و 
ســریال های دفاع مقدسی دیده و یا جایی خوانده اید همین 
مرحمت مطلب خودمان اســت. عملیات، پیروزمندانه تمام 

شده بود، بچه ها خط را شکسته و عراقی ها را تارانده بودند. 
مرحمت با تاریک شدن هوا، بی خیال و البته بی اسلحه، داشت 
برمی گشت عقب که با دشــمن رو در رو شد... فهمید توی 
تاریکی، افسرعراقی هنوز متوجه حضورش نشده... اطراف را 
کاوید و توی تاریکی لوله بزرگی به دستش آمد... بخشی از 
اگزوز لودر بود که حین خاکریز زدن، کنده شده بود... آن را 
مثل اسلحه زیر بغلش گرفت، بلند شد ایستاد و با همان ته 
لهجه آذری فریاد زد: قِف... یا چیزی مثل قف... افسر دشمن و 
همراهانش، بیشتر از اینکه معنی »قِِف« مرحمت را بفهمند از 
اسلحه عجیب و غریب و هولناک زیر بغل این رزمنده فسقلی 
جا خورده بودند... دست هایشــان را باال بردند و آن جور که 
مرحمت خواســته بود، بدون کوچک ترین مقاومتی تا مقر 
نیروهای ایرانی دویدند... افسر عراقی بیشتر از فکر کردن به 

اسارت، توی کف آن سالح مرگبارعجیب و غریب مانده بود!

 قاسم)ع( هم 13 ساله بود
»اوغالن« در زبان آذری یعنی پسر، پسر ایرانی با بغض و بریده 
بریده به رئیس جمهور گفت: »آقا! خواهش می کنم به آقایان 
روحانی و مداحان دستور بدین که دیگر روضه حضرت قاسم 
)ع( نخوانن«! بعد هم وســط گریه هایــش ادامه داده بود که: 
»حضرت قاسم)ع( 13 ساله بود که امام حسین )ع( به او اجازه 
دادن بره توی میدان و بجنگه، من هم 13 ساله ام ولی فرمانده 

ســپاه اردبیل اجازه نمی ده به جبهه برم...هر چه التماسش 
می کنم، می گوید 13 ساله ها رو نمی فرستیم، اگه رفتن 13 
ســاله ها به جنگ بَده، پس این همه روضه حضرت قاسم)ع( 
رو بــرای چی می خونن«؟! کودکی کــه جلو رئیس جمهور 
وقت ایستاده بود، منطق، آرزو و عزم و اراده اش آن قدر شبیه 
مردهای آن روزگار بود که شخص اول مملکت احساس کرد 
پاسخی به سؤالش ندارد. فقط پرسید: »پسرم! شما مگر درس 
و مدرســه نداری؟ درس خواندن هم خودش یک جور جهاد 
است«. این بار پسرک جز گریه پاسخی نداشت.  حرف هایش را 
زده بود و چیزی را ناگفته نگذاشته بود. رئیس جمهور او را در 
آغوش گرفت و گفت: رفتی جبهه، سالم من رو به رزمنده ها 
برسون! قبلش البته سپرد که تماس های الزم برای راه افتادن 
کار مرحمت گرفته شود. پسرک اردبیلی این بار وقتی سراغ 
فرمانده سپاه و دیگر مسئوالن جبهه می رفت، خاطرش جمع 
بود.  حکم اعزامش را رئیس جمهور صادر کرده بود: »رفیق ما، 
مرحمت عزیز می تواند بدون محدودیت به منطقه اعزام شود. 

امضا: سیدعلی خامنه ای، رئیس جمهور«!

 ... با نامه امام برمی گرده!
فرمانده سپاه اردبیل پیشاپیش خبردار شده بود که »مرحمت 
باالزاده« برای رســاندن خودش به جبهه ها چه کرده است. 
همان طور که انتظارش را داشت، سروکله مرحمت با لب های 
خندان پیدا شد. می توانست این بار هم او را سر بدواند یا کاری 
کند که جایی پشــت خط، دستش و سرش را بند کنند. اما 
به همکاران گفته بود: چه فایده... اینو من می شناسم... اآلن 
نگذاریم بره، فــردا می ره از امام خمینی نامه اعزام به جبهه 
می گیره! با سفارش و ضمانت رئیس جمهور پا به جبهه ها 
گذاشــت. از ترس اینکه مبادا دوباره سن و سالش را بهانه 
کنند، کمتــر و دیر به دیر مرخصــی می آمد. خودش را 
رسانده بود به »مهدی باکری« و با او رفاقتی به هم زده بود 

تا همیشه در کنارش باشد. 
کودک آغاز دهه 60، سرانجام 21 اسفند 1363 وقتی هنوز 
14 سال بیشتر نداشت، تا آخر مردانگی و بزرگی رفت و در 
عملیات بدر، کنار فرمانده اش »مهدی باکری« سر و صورت و 
سینه اش را سپر تیر و ترکش هایی کرد که به تاراج حیثیت و 

غیرت زنان و مردان ایرانی آمده بودند.

 مجازآباد
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ورزش
زیدان هنوز نتوانسته رئال را از بحران خارج کند

کهکشان هنوز 
تاریک است!

نودمین نبرد استقالل و پرسپولیس
 امروز ساعت 16در آزادی برگزار می شود

دربی ایتالیایی - آرژانتینی  
وسط کنفرانس خبری

 محمدعلی باشه آهنگر، کارگردان »سرو زیر آب«
 به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در گفت وگو با قدس عنوان کرد

شهدا واسطه پیوند ادیان

هشتگ #میدان_التحریر ترند جهانی توییتر شد
تکرار سریع تاریخ

از  »التحریر«  میدان  م.ظرافتی: 
همان روز اول التحریر نبود. یعنی 
اگر با پیرمرد و پیرزن های مصری 
خیلی هایشان  شــوید،  همکالم 
انقالب مصر در  هنوز می گویند 
میدان »االسماعیلیه« رقم خورد. 
میدانی که در روزهای پرآشوب 

مصر، شــده بود مرکز انقالبی ها. »ملک فاروق« که ور افتــاد، طرفداران »جمال 
عبدالناصر« اســم میدان را گذاشــتند »التحریر«؛ یعنی »نجات«. پس از آن، یک 
مصر بود و یک میدان التحریــر! مصری ها در همین میدان تاریخ را تغییر داده 
بودند. البد به همین خاطر بود که 60 سال پس از انقالب 1۹52 مصر، آن هایی 
که دلشان می خواست تاریخ مصر را یک بار دیگر عوض کنند، باز دست گذاشتند 
روی میدان التحریر. اوایل سال 2011 اهالی مصر پس از 30 سال، علیه »حسنی 
مبارک« شــوریدند و در میدان التحریر تظاهرات کردند. در کتاب های تاریخی 
اگر خوب بگردید، نصفشان شلوغی های سال 2011 را »انقالب مصر« نامیده اند 
و نصف دیگرشــان هم »کودتای مصر«. یعنی خیلی ها می گویند روی کار آمدن 
»محمد مرســی« در پشــت نام اخوان المسلمین، ناشی از تب داغ جنبش های 
عربی در آفریقا و آسیای غربی بود اما کیست که نداند همه چیز از پیش تعیین 
شده بود و نه مرسی اخوانِی واقعی بود و نه مردم در سقوط حسنی مبارک نقش 
آنچنانی داشــتند؛ اصالً کودتای از پیش برنامه ریزی شده مرسی و حمایت های 

پشت پرده غربی ها اگر نبود، حسنی مبارک حاال حاالها روی کار می ماند.
سرنوشت مصر اما حدود دو سال بعد یک بار دیگر تغییر کرد. این بار هم میدان 
التحریر مرکز ناآرامی ها بود. روابط گرم مرسی با صهیونیست ها، دشمنی پشت 
پرده اش با حماس و مواضع ضد مقاومتش اجازه نداد رئیس جمهورِ مثالً اخوانی 
مصر، بیشتر از دو سال روی کار بماند. مرسی که نمی خواست باور کند خیلی زود 
به سرنوشت رئیس جمهور قبلی مصر دچار شده هیچ جوره زیر بار استعفا نرفت 
تا اینکه کودتای نظامی »عبدالفتاح سیسی« فرمانده وقت ارتش مصر، سرنوشت 
این کشــور را یک بار دیگر زیر و رو کرد و چهارمین رئیس جمهور تاریخ مصر را 

هم به زیر کشید.
قدیمی ها می گویند تاریخ تکرار می شود. این جمله را هر کس قبول نداشته باشد، 
اهالی مصر به خصوص سیاستمدارهایش البد خوب به آن باور دارند! گواهش هم 
میدان التحریر که از حدود ۷0 سال پیش تا امروز، بارها رفت وآمدهای سیاسی را 
دیده است. میدان التحریر شاهد از عرش به فرش رسیدن های زیادی بوده و بارها 
دیده اســت آتش زدن تصاویر مردی را که روزگاری تصاویرش به عنوان منجی 
مصر به در و دیوار می چســبیدند. درست مثل امروز که شعله ها در این میدان 
زبانه می کشند و دود ناشــی از سوختن تصاویر »عبدالفتاح سیسی« دور تا دور 
میدان را خاکستری رنگ می کند؛ همان مردی که تصاویرش چند صباح پیش و 
 پس از برکناری مرسی، گلباران می شد و مردم برای انتخابش به عنوان پنجمین 

رئیس جمهور مصر لحظه شماری می کردند.
این بار اما همه چیز از یک فراخوان اینترنتی آغاز شــده. فراخوانی که توســط 
»محمد علی« فعال اقتصادی مصری که در تبعید خودخواسته در اسپانیا به سر 
می برد، صادر شده بود. محمدعلی از حدود یک هفته پیش، افشاگری هایش علیه 
دولت و ارتش مصر را آغاز کرده اســت. افشاگری درباره ساخت کاخ های مجلل 
ریاست جمهوری با پول بیت المال و انواع و اقسام فساد های مالی دولتی. هرچند 
رســانه های داخلی مصر، تظاهرات علیه سیسی را تکذیب می کنند اما هشتگ 
#میدان_التحریر درحال حاضر پر تکرار ترین هشتگ جهانی توییتر است و برپایه 
آمارهای این شبکه اجتماعی، بیش از یک میلیون توییت دراین باره منتشر شده 
است. در این میان سیسی هنوز واکنشی به این شلوغی ها نشان نداده اما آن طور 
که رســانه های رسمی می گویند قصد دارد سفرش به نیویورک برای شرکت در 

نشست مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کند و به مصر برگردد.
هنوز بــرای اظهار نظر درباره »محمدعلی« مدعــی جدید انقالب مصری ها که 
تصاویرش روی دســت معترضاِن حاضر در میدان التحریر حمل می شود، زود 
است اما او در آخرین بیانیه مجازی اش، از محمد زکی، وزیر دفاع مصر خواسته 
سیســی را به دلیل ریختن خون مصری ها بازداشت کند وگرنه خودش به مصر 
خواهد آمد و رهبری تظاهرات را در دست خواهد گرفت. ماجرایی که شاید برای 
مصری هایی که هنوز شلوغی های ســال 2013 و کودتای وزیر دفاع وقِت مصر 
یعنی سیسی، علیه رئیس جمهور را به خاطر دارند، زیاد تازگی نداشته باشد. آیا 

حق با قدیمی هاست که می گویند تاریخ تکرار می شود؟

اخبار به تعطیالت نمی روند
رقیه توســلی: سرظهری ایســتاده ام پای گاز. برای ما جماعت نِسوان، روز 

تعطیل فقط اسمش تعطیل است وگرنه که از روزِ کاری، سرشلوغ تریم.
همزمان ظرف می شویم و زیرلبی شعر می خوانم و باالی سر بادمجان ها با یک 
چنگال کشیک می دهم که ترازِ ذهنم با شنیدن چند جمله می ریزد به هم و 
سلول های خاکستری ام شکل بادمجان های نیمه سرخ می افتند به جلز و ولز. 
شــعله را کم می کنم و از آشپزخانه می زنم بیرون... افتاده ام به تپش... از بس 
ظرِف قلبم کوچک اســت و واکنشم به اخبار ناخوشایند درجه سه، همان قدر 

منفی است که به اخبار ناخوشایند درجه یک!
آقای همســر می گوید: همه دارایی دوســتش رفته روی هوا و ایشان با چهار 
َسرعائله حاال سفیر و سرگردان خانه اقوام شده اند. گویا ماحصل مالی 20 ساله 
یعنی خانه، اتومبیل و پس اندازشان را واریز کرده اند به حساب یکی از همین 

آژانس های تقلبی مهاجرت!
برای دوسِت مالباخته، جگرم کباب است! برای آقای همسر که خودش را در 
مقام رفیق به آب و آتش می زند! برای خودم که در دنیای اخبار و خشونت و 
غم و ناکامی دچارم به بالی بی گنجایشی! و برای سارقانی که مثالً در کوچه 
علی چپ زندگی می کنند اما بهتر از همه می دانند مال دزدی وفا نمی کند و 

همیشه مهلت توبه پا نمی دهد!
پی نوشت یک:

انگار ترسناکی دنیا تمامی ندارد این جمعه.
آقای همسر تلویزیون را روشن می کند و بانوی اخبارگو مثل من که تند تند 
کدوها را می چینم توی ماهیتابه، خبرهای دلخراش را به سمع و نظر می رساند. 

دو:
جنبه خبرهای بد را ندارم. دوســت دارم توی حباب شیشــه ای زندگی کنم. 

بدون اخبار.
هی درز پنجره ها را می گیرم، هی جاروبرقی می کشــم اما فایده ای ندارد. دلم 
می خواهد دســت هایم را بگذارم روی گوش ها و بلند بخوانم: »الالالال« تا آنچه 

را نمی خواهم، نشنوم!

کریمی نقره گرفت ، امامی برنز

 در انتظار 
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حاصل کار کشــتی گیران ما دیروز در 
مســابقات جهانی یک نقره و یک برنز 
بود تا امروز همه چشــم ها به حســن 
یزدانی برای دشت اولین طالی کاروان 
ایران باشد. دیروز علیرضا کریمی نماینده 
وزن ۹2 کیلوگرم ایران و دارنده دو مدال برنز 
جهان در دیدار فینال و در یک مبارزه 
حســاس برابر جــی دن کاکس 
قهرمان جهان 201۸ از آمریکا 
به روی تشک رفت و در پایان 
با نتیجه 4 بر صفر شکست 
خــورد و به مــدال نقره 
حالی  در  رسید.کریمی 
این مبارزه را واگذار کرد 
که اقــدام خاصی برای 
گرفتن امتیــاز از حریف 

قلدر آمریکایی نکرد ...
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رئال مادرید پرطرفدارترین باشگاه  در اینستاگرام
ورزش: باشگاه رئال مادرید با وجود جدا شدن کریستیانو رونالدو از این تیم در تابستان سال 
گذشته همچنان پرطرفدارترین تیم باشگاهی دنیا در سایت اینستاگرام است. کهکشانی ها 
با 78.5 میلیون طرفدار در این سایت در صدر رده بندی محبوب ترین باشگاه های دنیا قرار 
دارند و این در حالیســت که رقیب دیرینه آن ها، بارسلونا با نزدیک به یک میلیون طرفدار 
کمتر در جایگاه دوم قرار دارد. رده بندی پرطرفدارترین تیم های باشگاهی فوتبال اروپا در 
اینستاگرام به شرح زیر است: 1- رئال مادرید 78.5 میلیون نفر 2- بارسلونا 77.4 میلیون نفر

3- یوونتوس 31.9 میلیون نفر 4- منچستریونایتد 31.4 میلیون نفر

ژاوی: چمپیونزلیگ نباید وسواس فکری بارسا شود
ورزش: اسطوره باشگاه بارسلونا و فوتبال اسپانیا می گوید لیگ قهرمانان اروپا نباید 
برای بارسا به یک وسواس فکری تبدیل شــود. ژاوی می گوید: »من معتقدم لیگ 
قهرمانان نباید برای بارســا به یک وسواس فکری تبدیل شــود. بارسلونایی ها باید 
چمپیونزلیگ را فقط یک چالش ببینند، یک هدف که باید برای رسیدن به آن تالش 
شود ولی نه چیزی بیشتر از این! شما درباره هر چیزی حساسیت بیش از حد داشته 
باشید و آن را به وسواس فکری تبدیل کنید این همیشه بر ضد خود عمل کرده و به 

ضرر شما می شود«.

چمبرلین: پاس ندادن صالح، نشانه خودخواهی نیست
ورزش: بال انگلیسی لیورپول با آن هایی که معتقدند محمد صالح در زمین بازیکنی 
خودخواه است، موافق نیست. الکس اوکسلید چمبرلین می گوید: »صالح خودخواه 
نیست چون او یک گلزن است و باید در هر بازی وظیفه اش را انجام دهد. نمی توان 
انتظار داشت که او در هر صحنه به ما پاس بدهد. او کارش گلزنی است و شیوه بازی 
اش این گونه است. با گل های او لیورپول برنده می شود و معتقدم آزاد است هر طور 
که می خواهد بازی کند. او گل می زند و ما هم برنده می شویم. از این بابت خوشحالم 

و به صالح حق می دهم هر کاری در زمین می خواهد انجام دهد«.

اورا: پس احترام به منچستریونایتد کجا رفته؟
ورزش: اسطوره منچستریونایتد می گوید: از افول اخیر این باشگاه ناراحت وعصبانی است. 
پاتریس اورا می گوید: هفته قبل که با لستر بازی داشتیم خیلی ها می گفتند بازی سختی در 
پیش داریم چون آن ها روی فرم هستند و کار ما سخت خواهد بود. چیزی که من را ناراحت 
و عصبانی می کند همین است. پس احترام به منچستریونایتد کجا رفته؟ من دلم می خواهد 
همه دوباره از ما بترسند. من می خواهم غرور و حتی تکبر یونایتد برگردد. حتی اگر رقیب 
ما ساده نباشد همه باید بدانند که ما یونایتد هستیم. وقتی می شنوم مردم طوری راجع به 

یونایتد صحبت می کنند که انگار ما چیزی نیستیم عصبانی می شوم«.

کریمی نقره گرفت ، امامی برنز

در انتظار طالی خوشرنگ یزدانی
هت تریک قهرمانی با انتقام از استرالیا 

آسیا در پنجه بلند قامتان ایران
ضد  حمله

ضرر ۲۵۰ میلیونی استقالل و پرسپولیس از دربی
ورزش: این روزها دیگر بر کسی پوشیده نیست که گنجایش ورزشگاه آزادی 
که به ورزشگاه صدهزارنفری شــهره بود، صد هزار نفر نیست. پس از انجام 
تعمیرات و نصب صندلی در این ورزشگاه، گنجایش واقعی این ورزشگاه به 
عدد تقریبی 78 هزار نفر تقلیل پیدا کرده است. حاال با تقسیم این عدد به دو، 
عدد 39 هزار نفر برای تماشاگران هر دو تیم حاصل می شود. از آنجا که همیشه 
باید تعدادی سکو بین هواداران دو تیم در دربی خالی بماند، به همین خاطر 
به نظر می رسد عدد 3۶ هزار نفر برای تماشاگران دو تیم کافی باشد. اما این 
ضرب و تقسیم قرار نیست برای بازی امروز اعمال شود. طبق اعالم مسئوالن 
برگزارکننده بازی و طبق آن چیزی که قرار شده به صورت الکترونیکی برایش 
بلیت فروشی شود، سهم تماشاگران دو تیم از بازی فردا فقط 28 هزار و 5۰۰ 
نفر است. این یعنی مقرر شده که 21 هزار صندلی برای دربی به فروش نرود! 
با احتساب همان گنجایش 78 هزارنفری مشخص می شود که کمی نزدیک 

به یک سوم ورزشگاه خالی مانده یا این که برایش بلیت فروشی نشده است! 
باید گفت که دو باشگاه تقریباً از بلیت فروشی دربی چیزی نزدیک به 25۰ 
میلیون تومان ضرر می کنند. پرواضح است که بحث تأمین امنیت این بازی، 
با توجه به رخدادهای اخیر در فوتبال ایران، دلیل اصلی نگرانی مســئوالن 
برگزارکننده این دیدار است؛ نگرانی که سبب شده آن ها فقط برای 57 هزار 

نفر در دربی جا باز کنند.

محمدی بهترین بازیکن آوس در هفته ششم
ورزش: تیم فوتبال آوس که در این فصل مهرداد محمدی، مهاجم ایرانی را در 
ترکیب خود دارد در هفته ششم لیگ پرتغال به مصاف دفریرا رفت و با نتیجه 2 
بر یک شکست خورد. محمدی از ابتدا در ترکیب اصلی تیمش حضور داشت 
و خوش درخشید  و موفق شد تنها گل آوس را در دقیقه 2۶ برای همبازی اش 
بسازد اما تالش محمدی کافی نبود و تیمش در نهایت مغلوب شد. سایت 
»هواسکورد« دیروز در ارزیابی فنی اش این دیدار به مهرداد  محمدی امتیاز 7/2 

را داد تا او به عنوان بهترین بازیکن آوس در این دیدار شناخته شود.

امید ابراهیمی: آماده دربی هستم
ورزش: هافبک ایرانی تیم یوپن بلژیک تأکید کرد: مشکلی برای همراهی تیم 
خود ندارد و می تواند از این هفته تیمش را همراهی کند. امید ابراهیمی، درباره 
حضور در یوپن گفت: می دانم یکشنبه بازی حساسی در دربی برابر استاندارد 
لیژ داریم. کامالً آماده بازی کردن هستم و شرایط بازی دارم. چه بازی کنم و چه 
نکنم به سرمربی بستگی دارد. از این بخش از زندگی ورزشی خودم هیجان زده 
هستم که در تیم خوبی در بلژیک بازی خواهم کرد. امیدوارم به تیم کمک کنم 

تا بتواند بهترین نتیجه ممکن را در این فصل بدست بیاورد. 

افسران ضد دوپینگ در دربی 9۰
ورزش: رئیس فدراسیون پزشکی ورزشــی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با 
دوپینگ)نادو( از حضور افسران این ســتاد در دربی 9۰ تهران خبر داد. قرار 
است مأموران مبارزه با دوپینگ نیز در این بازی حضور داشته باشند. طبق روال 
کار نادو نمونه هایی که از ورزشکاران گرفته می شود به آزمایشگاه کلن آلمان که 
یکی از آزمایشگاه های مورد تأیید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ)وادا( است، 
ارسال می شود و پس از حدود 4۰ روز کاری نتیجه این نمونه ها اعالم می شود.

ویلموتس تماشاگر ویژه دربی 
ورزش: مارک ویلموتس، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیدار تیم های 
استقالل و پرسپولیس را از نزدیک تماشا خواهد کرد. به نقل از سایت رسمی 
فدراسیون فوتبال، مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان روز 
یکشنبه با حضور در ورزشگاه آزادی، دیدار تیم های استقالل و پرسپولیس از 

هفته چهارم لیگ برتر را از نزدیک به تماشا خواهد نشست.

تارتار: برخی به جای مربیگری
چهار بازیکن ۲ متری می خرند!

ورزش: مهدی تارتار در واکنش به صحبت های امیــر قلعه نویی در پایان 
دیدار سپاهان - مسجدسلیمان گفت: من فیلم بازی را دیدم و غیر از صحنه 
مصدومیت سوشــا مکانی که در پایان بازی کارش به بیمارستان کشید، 
هیچ کدام از بازیکنان ما برای وقت تلف کردن خودشان را به زمین نینداختند 
تا برانکارد به زمین بیاید. تارتار همچنین خاطرنشان کرد: قلعه نویی گفته 
که روز مرگم است تا به بازیکن بگویم خودش را به زمین بیندازد. اگر 
فوتبالیستی بگوید که تارتار گفته »خودت را زمین بینداز«، من مربیگری 
را کنار می گذارم. ما مثل بعضی ها در خانه نمی نشینیم که اوت انداز، 
ایستگاهی زن، ارسال کننده و چهار بازیکن دو متری جذب کنیم، ما 
روی فوتبال و مسائل تاکتیکی وقت می گذاریم و مثل برخی نیستیم 

که فقط لذت ببریم. 

خبر

تیم ملی فوتوالی ایران 
نایب قهرمان جهان شد

ورزش: ملی پوشان فوتوالی ایران در دیدار فینال رقابت های جهانی، با شکست 
برابر فرانسه به مقام نایب قهرمانی این دوره از مسابقات رسیدند.

تیم ملی فوتوالی ایران در این دیدار حساس و نفسگیر و در هوای بارانی بانکوک 
با نتیجه 2 بر صفر و با نتیجه 18بر12 و 18بر1۰ مقابل قهرمان اروپا نتیجه را 
واگذار کرد. عنوان نایب قهرمانی تیم ملی فوتوالی ایران در رقابت های قهرمانی 
جهان 2۰19، بهترین نتیجه کشورمان از آغاز فعالیت این رشته در ایران است 
ضمن اینکه ایران موفق شد در مسابقه قبل خود برای نخستین بار در تاریخ 

برابر تایلند به پیروزی برسد.

گرایی: داور، کشتی را از دستم خارج کرد
ورزش: دارنده دو مدال برنز کشتی فرنگی جهان گفت: می توانستم در همان 
یک دقیقه اول کشتی گیر سوئدی را 8 بر صفر ببرم اما داور، کشتی را از دستم 

درآورد و نتوانستم همان ثانیه های ابتدایی برنامه ام را پیاده کنم.
گرایی در مورد اینکه حاال می تواند تمام تمرکزش را روی المپیک بگذارد، 
خاطرنشان کرد: حاال اگر برای المپیک انتخاب شوم، سعی می کنم آنجا بهترین 
کشتی ها را بگیرم. تمام توانم را برای همین خواهم گذاشت تا طالهایی که 
باید از مسابقات جهانی می گرفتم و نگرفتم را شاید یک جا در المپیک بگیرم. 

مصدق پور قهرمان شطرنج بین المللی
 ابن سینا شد

ورزش: مسابقات شطرنج بین المللی ابن سینا همدان با قهرمانی مسعود 
مصدق پور به پایان رسید. در دور نهم و پایانی مسابقات جدول A، مسعود 
مصدق پور از خراسان رضوی برابر مرصاد خداشناس به تساوی رسید و با 7.5 
امتیاز به مقام قهرمانی رسید. همچنین علی راستبد و آراد نظری از گیالن 

عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

صمد: پول نمی خواهیم قدرمان را بدانید
ورزش: نیکخواه بهرامی درباره جهش پنج پله ای بســکتبال ایران در فیبا 
گفت: برعکس داخل ایران که بسکتبال مهم نیست و گرچه شرایط مملکت 
را درک می کنیم اما اگر مقایسه کنیم در صورتی که تیم دیگری به المپیک 
صعود می کرد توجه بیشتری می شد. درست است که کمیته ملی المپیک و 
فدراسیون و وزارت ورزش حمایت خود را دارند اما رفتارهای ضد و نقیضی 
وجود دارد و اگر نیست چرا برای برخی هست. ما توقع خاصی نداریم بچه ها 
بدون توقع بازی می کنند اما حضور و حمایت مسئوالن سبب دلگرمی است 
تا بچه ها احساس کنند زحمات و تالششان دیده می شود و اینکه احساس 
کنند مهم هستند و مطمئن باشید نمود این موضوع در زمین است که بچه ها 
با اعتماد به نفس بیشتری بازی کنند. خیلی مهم نیست بحث این است که 

همه باید به تیم کمک کنیم. 

خودداری کشتی گیر لبنانی - آمریکایی 
از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی

ورزش: در ادامــه رقابت های چهار وزن پایانی کشــتی آزاد قهرمانی 
جهان 2۰19 که در نورسلطان پایتخت قزاقســتان در حال برگزاری 
است، دومینیک ابو نادر کشتی گیر لبنان در وزن 8۶ کیلوگرم که باید در 
دور نخست به مصاف یوری کاالشنیکوف از رژیم صهیونیستی می رفت، 
حاضر نشد مسابقه بدهد و بر روی تشک نیامد. این کشتی گیر لبنانی، 
ظاهراً آمریکایی االصل بوده است. این کشتی گیر پس از پایان کارش 
در این رقابت ها در بیانیه ای نوشت: متأســفانه کار من در رقابت های 
قهرمانی جهان 2۰19 به پایان رسیده است. برای من کشتی وسیله ای 
برای ابراز اخالق کاری، مسئولیت، شور و شوق و برادری است. من یک 
مبارزم و می خواهم مبارزه کنم. من به اصالت خانوادگی خودم می بالم و 
به همین خاطر تصمیم گرفتم برای لبنان کشتی بگیرم و هنوز خانواده ام 
آنجا هســتند ولی دیگر در آینده برای لبنان کشتی نخواهم گرفت. از 
تمام کســانی که به من در این رقابت ها کمک کردند و من را تشویق 
کردند تشکر می کنم. کشتی گیر رژیم اشغالگر قدس پس از صعود به دور 
دوم به نماینده سوییس باخت. اتحادیه جهانی کشتی )UWW( در 
این مورد خواهان توضیح از سوی فدراسیون کشتی لبنان شده، اما این 
فدراسیون حاضر به عادی سازی روابط خود با صهیونیست ها نشده است. 
المحامی عمر اسکندرانی، رئیس فدراسیون کشتی لبنان در گفت  و گو 
با شبکه تلویزیونی »ام تی وی« گفت: ابونادر به ما گفت که قصد ندارد 
با حریف صهیونیســت خود مبارزه کند و فدراسیون کشتی لبنان هم 
ضمن پذیرفتن تصمیم وی، به قهرمان خود بابت روحیه ملی گرایی اش 
تبریک می گوید. او حتی حاضر به احوالپرســی با این حریف خود در 

مراسم قرعه کشی نشده بود.

امیرمحمد سلطان پور: پــردراگ میاتوویچ یکی از بزرگان 
رئال مادرید باورش نمی شد که عملکرد رئال مقابل پاری سن 
ژرمن این قدر بد بوده اســت. او پس از شکست 3 بر صفر تیم 
سابقش در پایتخت فرانسه می گوید: »من توقع چنین بازی 
را نداشتم. به خصوص مقابل تیمی که بسیاری از ستارگانش 
را به دالیل مختلف در اختیار نداشــت«. میاتوویچ درســت 
می گوید، تیم میزبان نه نیمار و نه کاوانی و امباپه را در اختیار 
نداشــت! اما باز هم هیچ فرقی نمی کرد چــون رئال مادرید 

همان گونه که تیتر روزنامه آاس می گوید روح نداشت.
نه تنها رئال در زمینه نتیجه گیری ضعیــف بود بلکه به نظر 
هیچ طرح و برنامه ای نیز برای بازی نداشــت. بین این بازی 
و دیدار تحقیرآمیز فصل گذشته مقابل آژاکس هیچ تفاوتی 

دیده نمی شد.
عملکرد رئــال واقعاً افتضاح بود به گونــه ای که آن ها پس از 
1۰ سال برای نخســتین بار در یک بازی رسمی نتوانستند 
حتی یک شــوت نیز به چارچوب دروازه حریف بزنند و این 
پرسش کلیدی مطرح می شــود که آیا رئال پس از بازگشت 
دوباره زیدان به سانتیاگو برنابئو از وضعیت بد قبل از آن بهتر 
شده است؟ این اسطوره فرانســوی قبل از اینکه از رئال جدا 
شود با بدست آوردن ســه قهرمانی پیاپی در اروپا عملکردی 
رؤیایی داشت و بســیاری معتقد بودند هر مربی که جانشین 

وی شود نمی تواند عملکردی بهتر از او به ثبت برساند. تقریباً 
همان گونه نیز شد و لوپتگی نخستین جانشین زیدان پس از 
چند نتیجه ضعیف و شکست تحقیر آمیز 5بر1 مقابل بارسلونا 
از سمت خود اخراج شد. پس از آن نیز سوالری از تیم آکادمی 

رئال سرمربی شــد و با اینکه ابتدا به صورت موقت سرمربی 
سپیدپوشــان بود اما بعد از عملکرد خوب به صورت دائم به 
کار مشغول شد اما پس از آن عملکرد ضعیفش آغاز شد و به 
خصوص با دو شکست از بارســا در فاصله چهار روز نتوانست 

مدت زیادی دوام بیاورد. در این زمان بود که زیدان به عنوان 
نجاتبخش به ســمت قبلی خود در رئال برگشت. هدف این 
بود، اما هیچ چیز در ۶ ماه گذشته مطابق برنامه پیش نرفته 
است. بیشتر از همه این عملکرد ضعیف را در استراتژی خرید 
بازیکنان از طرف این مرد فرانسوی شاهد بودیم. زیدان قبول 
کرده بود که برگردد اما این حق را داشته باشد که نظر خود را 
در مورد ترانسفرهای تیم اعمال کند. و با اینکه 3۰۰ میلیون 
یورو هزینه کردند اما با رفتن سبایوس و مارکوس یورنته این 
احساس به وجود آمده که رئال ضعیف تر از قبل شده است. 
زیدان با اینکه پس از 1۰ سال برای نخستین بار خرید هازارد 
را پیشنهاد داده بود او را باالخره بدست آورد اما در خرید پوگبا 
ناموفق بود و سپس قضایای بیل و خامس پیش آمد و بر خالف 

خواسته او در این تیم ماندند.
آن گونه که میاتوویچ می گوید به نظر نمی رسد زیدان بتواند 
راه حلی برای مشکالت کنونی رئال پیدا کند و این در آستانه 
بازی امشــب سپیدپوشــان مقابل ســویا می تواند برایشان 

دردسرساز شود.
با اینکه رئال در زمان لوپتگی معموالً عملکرد ضعیفی داشت 
اما عملکرد این تیم را هیچ گاه مانند بازی اخیر مقابل پاریس 
بد ندیده بودیم و این نکته ای است که می تواند آینده زیدان را 

رقم بزند، و این آینده اصاًل خوب به نظر نمی رسد.

حمیدرضا خداشناس: حساس ترین بازی هفته چهارم لیگ برتر 
عصر امروز از ساعت 1۶:۰۰ با قضاوت موعود بنیادی فر در ورزشگاه 
آزادی بین دو تیم استقالل و پرسپولیس و به میزبانی آبی پوشان 
برگزار می شود. سرخابی های پایتخت در حالی نودمین  دربی را برگزار 
می کنند که شرایط دو تیم اصالً شبیه به هم نیست. استقاللی ها با 
مربیگری آندره آ استراماچونی ایتالیایی اصالً شرایط خوبی ندارند و از 
سه بازی گذشته خودشان با دو تساوی و یک باخت در رده  پانزدهم 
جدول رده بندی قرار گرفته اند. نتایج ضعیف آبی پوشان در این فصل 
به نوعی نگرانی را برای این بازی در دل هوادارانشان جای داده است و 
با توجه به اینکه استقاللی ها دربی قبلی را نیز واگذار کرده اند، پیروزی 
در این بازی برای طرفداران این تیم بســیار مهم است. شاگردان 
استراماچونی اگر بتوانند در دربی پیروز شوند، نخستین برد فصل 
خود را مقابل رقیب سنتی شان کسب کرده اند و رتبه  آن ها در جدول 
رده بندی یک رقمی می شود. اما در سوی مقابل اوضاع سرخپوشان 
بسیار مطلوب تر از رقیبش است؛ پرسپولیسی ها از سه بازی گذشته 
خود دو برد و یک باخت دارند و در رده  ششم جدول رده بندی قرار 
گرفته اند. شاگردان گابریل کالدرون آرژانتینی در تیم پرسپولیس 
اگر بتوانند فاتح دربی شــوند، حداقل به رده  دوم جدول رده بندی 
صعود می کنند و این شانس را هم دارند که با تفاضل گل بهتر نسبت 
به شهرخودرو صدرنشین لیگ در پایان هفته  چهارم هم شوند. با توجه 
به این شرایط و میل به پیروزی در سرمربیان هر دو تیم و از طرفی 
خط  و نشان های کالدرون و استراماچونی در نشست خبری پیش از 
بازی، آخرین عصر تابستان 98 می تواند یکی از جذاب ترین و داغ ترین 
مسابقات استقالل و پرسپولیس را رقم بزند. دربی پایتخت با یک 
دقیقه سکوت به احترام عماد، کودک ۶ ساله ای که بر اثر برق گرفتگی 

دارفانی را وداع گفت، برگزار خواهد شد.

تجربه نخست مردان آرژانتینی و ایتالیایی
شاید دلیل جذابیت دربی ها، کم اســترس بودن مربیان باشد. 

مربیانی که قبالً، حاشیه های دربی به عنوان نفر اول کادر فنی را 
تجربه نکرده اند و هر دو طرف، برای بردن و بدســت آوردن یک 
افتخار بزرگ به میدان می آیند. مربیان دربی، به مرور محافظه کارتر 
می شوند. مثل قلعه نویی که اوایل، یک سال درمیان پرسپولیس 
را می برد اما کم کم، تبدیل به یکی از ســتون های مساوی های 
پی در پی شد و در نهایت با شکســت از استقالل رفت. یا برانکو 
که دربی هایش را با بازی های جذاب لیــگ پانزدهم آغاز کرد و 
با دربی های کم اتفاق و محافظه کارانــه دو فصل اخیر، به پایان 
رساند. احتماالً امروز هم کالدرون و استراماچونی با همه مشکالت 
تیمشان، برای بردن و رسیدن به شرایط آرمانی وارد زمین می شوند 
و همین، می تواند یک بازی جذاب بســازد. شبیه بردهای اول 
قلعه نویی و دنیزلی، که همچنان جزو خاطره انگیزترین تصاویر 

دربی تهران هستند. 

از سید جالل تا دیاباته
اما نودمین دربی پایتخــت غایبان بزرگی دارد کــه حضور آن ها 
می توانست سبب جذاب تر شدن این بازی شود. پرسپولیسی ها که 
در این سال ها عادت کرده اند سید جالل حسینی را همواره در دربی 
ببینند، امروز شاهد غیبت کاپیتانشان به دلیل مصدومیت خواهند 
بود. هر چند کالدرون در سه بازی ابتدایی لیگ به عنوان یار اصلی 
از سید جالل استفاده نکرده است، اما تجربه حسینی می توانست 
در این بازی کمک کالدرون باشد. کمال کامیابی نیا دیگر بازیکن 
سرشناس سرخ هاست که به دلیل عمل جراحی کتفش جایش در 
ترکیب پرسپولیس خالی است. در سوی مقابل نیز استقالل فرشید 
اسماعیلی را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت که عدم 
حضورش در خط میانی استقالل قطعاً احساس خواهد شد. فرشید 
باقری دیگر هافبک استقالل به دلیل مصدومیت نمی تواند استقالل را 

همراهی کند و از همه مهم تر عدم حضور شیخ دیاباته در دربی است 
که با مصدومیتی که در بازی با نفت مسجد سلیمان گریبانگیرش شد، 

تفکرات استراماچونی را در خط حمله کامالً به هم ریخت.

نخستین تجربه بنیادی فر
حساس ترین بازی فصل را موعود بنیادی فر داور اهل چهارمحال و 
بختیاری سوت خواهد زد. موعود بنیادی فر با قرار داشتن در فهرست 
الیت در ماه های اخیر بازی های متعدد بین المللی را سوت زده است 
و شرایط خوبی هم داشته است. او در حالی مهیای قضاوت این بازی 
می شود که در فصل جدید کمیته انضباطی برای برخورد با اعتراض به 
داوری سختگیری های زیادی داشته و به نظر می رسد این موضوع فضا 
را برای موعود به جهت قضاوت در این بازی آسان تر می کند. بنیادی فر 
درست است که نخستین تجربه دربی اش را پشت سر گذاشته اما 
پیش از این بازی های حساسی را برای سرخابی ها قضاوت کرده است. 

 ترکیب احتمالی استقالل 
استقالل به دلیل مصدومیت دیاباته با تغییر در ترکیب خط حمله خود 
در بازی امروز به میدان می رود. با توجه به غایب بودن چند بازیکن 
سرشناس از جمع آبی ها ترکیب احتمالی شاگردان استراماچونی 
در دربی پیش رو به این شکل خواهد بود: حسینی، یزدانی، دانشگر، 

غفوری، میلیچ، کریمی، شجاعیان، رضاوند، ریگی، تبریزی، قائدی.

 ترکیب احتمالی پرسپولیس 
پرسپولیس در دربی به احتمال فراوان تنها با یک تغییر نسبت به 
بازی قبلی خود مقابل نفت آبادان به میدان خواهد رفت. بیرانوند، 
خلیل زاده، کنعانی زادگان، مهدی شیری، محمد انصاری، احمد 
نوراللهی، مهدی ترابی، سیامک نعمتی، بشار رسن، علی علیپور و 
جونیور براندائو ترکیبی است که به احتمال زیاد مرد آرژانتینی به 

زمین مسابقه بفرستد.

زیدان هنوز نتوانسته رئال را از بحران خارج کند

کهکشان هنوز 
تاریک است!

ورزش: سرمربی آرژانتینی پرســپولیس در آستانه تجربه 
نخستین دربی خود در فوتبال ایران در نشست خبری حضور 
یافت و از آمادگی شاگردانش خبر داد. کالدرون در واکنش به 
اینکه آیا احتیاط را در دستور کار قرار می دهد یا بازی تهاجمی 
گفت: برای من بازی هجومی در واقع یک بازی متعادل باید باشد. 
از وقتی که لیگ شروع شد 
گل های کمی زدیم. در 
بازی آخر تیمم بهتر 
بازی کــرد. در واقع 
هنوز زمان 

بیشتری نیاز داریم تا به فوتبالی که دوست دارم برسیم. برای 
من بازی هجومی بازی اســت که تعادل در آن برقرار است. 
همان قدر که برای استقالل احترام می گذارم برای دیگر تیم ها 
هم همین طور. اما تیم های بزرگ معموالً این اجازه را می دهند 
که بازی بازتری را به نمایش بگذارید و امیدوارم یک 
بازی در ســطح فوتبال ایران را ببینید. وی درباره 
غیبت سه بازیکن تأثیرگذار استقالل و سود بردن 
از این فرصت گفت: مــن از روزی که اینجا بودم 
مدام شنیدم که گفتند استقالل مشکل دارد 
و یا از داور شــکایت کردند و یا گفتند بازیکن 
مصدوم داریم. حقیقت این اســت که اگرچه 
به حرف من گوش نکردند؛ آن ها هفت بازیکن 
جدید گرفتند، من می خواستم دیاباته را بگیرم 
اما باشگاه پول کافی نداشــت. من یک بازیکن 
خارجی و ارزان گرفتم و این نهمین گزینه من بود. 
وقتی شــما چهار فرزند دارید و یکی از آن ها قهرمان 
می شود شــما تالش می کنید دیگر تیم ها قهرمان شوند. اما 
آن ها مسئولیت خودشان را بپذیرند که مدعی قهرمانی هستند 
و زیاد گالیه نکنند. با توجه به کمک کمی که به ما شد ما مدعی 
قهرمانی هستیم. انتظارم این است که کمتر به داور گالیه کنند 
و مســئولیت خود را بپذیرند. وی در توضیح حرف های خود 
درباره بحث چهار فرزند و اینکه منظورش استقالل بوده گفت: 
منظورم این بوده که چرا تیم های بزرگی هستند و وزارتخانه باید 
از آن ها حمایت مالی کند و این طبیعی است که کمک تقسیم 
شود. خودتان متوجه شدید! خیلی واضح است بازیکن خارجی 
برای تیم دیگر و بازیکن خارجی ارزان برای من. چیزی که واضح 

است دوباره نپرسید.

ورزش: سرمربی تیم فوتبال استقالل پیش از دربی 9۰ تهران 
گفت که از اهمیت باالی دیدار تیمش برابر پرسپولیس خبر دارد. 
او همچنین درباره اظهارات گابریل کالدرون در نشست خبری 
دربی، واکنش نشان داد. آندره آ استراماچونی، سرمربی تیم فوتبال 
استقالل در نشست خبری پیش از دربی9۰ بیان کرد: ما می دانیم 
که دربی یکی از مهم ترین مسابقات در ایران و یکی از مهم ترین 
دربی های دنیاست. این را هم می دانیم که فقط با دو امتیاز به این 
مسابقه رسیدیم و این می تواند یک انرژی برای تیم ما باشد که با 
11۰ درصد از توانمان بازی کنیم. همان طور که به بازیکنانم گفتم 
باید تهاجمی باشیم و نباید عصبانی باشیم و با روحیه ای باال در 

می دانیم که مسابقه شرکت کنیم. 
پرسپولیس سه دوره قبلی لیگ را برده است. 

ما به تیم رقیب احترام می گذاریم ولی از آن ها نمی ترسیم و 
باید این را در زمین نشان بدهیم. استراماچونی درباره صحبت های 
کالدرون که گفته بود »وزارت ورزش می خواهد پس از سه قهرمانی 
پرسپولیس به فرزند دیگرش توجه کند« اظهار کرد: اول از همه 
من به آقای کالدرون خیلی احترام می گذارم چون از من بزرگ تر 
است و همچنین آدم مشهوری است ولی نمی دانم چرا دائماً در 
حال صحبت درباره تیم های دیگر به جز تیم خودش است. شاید 
به خاطر پرسپولیس است که االن بهترین تیم لیگ است یا به این 
خاطر که بازیکنانش مقدار دستمزدی که می گیرند از بقیه تیم ها 
بیشتر است. نمی دانم چرا درباره دیاباته صحبت می کند چون 
وقتی ما دیاباته را خواستیم کالدرون هنوز سرمربی پرسپولیس 
نشده بود و دیاباته هم اصالً بازی نمی کند. او ادامه داد: موضوعی 

وجود دارد که شاید کسی از آن خوشش نیاید اما چند مسابقه عیار 
مربی را نشان نمی دهد. این تازه مسابقه چهارم من است، با تیمی 
که بیشتر از نصف بازیکنانش را از دست داده و با یک مربی جدید 
در یک کشور و لیگ جدید. نتیجه دربی هر چیزی می خواهد باشد 
چیزی نیست که من را از کاری که می خواهم انجام دهم متوقف 

کند اما برای ما و تصمیماتمان 
مهم اســت. در ایــن بازی 
بازیکنان جدیدی به میدان 
خواهند آمد. بازیکنانی که 
ثابت خواهند کرد در سطح 

استقالل هستند.

کالدرون: وزارت برای فرزند دیگر خود 
هزینه بیشتری می کند

استراماچونی: چرا کالدرون دائم درباره ما 
حرف می زند؟ 

ورزش: حاصل کار کشتی گیران ما دیروز در مسابقات 
جهانی یک نقره و یک برنز بود تا امروز همه چشــم ها 
به حسن یزدانی برای دشــت نخستین طالی کاروان 

ایران باشد.

نقره 92 کیلو
 دیروز علیرضا کریمی نماینده وزن 92 کیلوگرم ایران 
و دارنده دو مدال برنز جهــان در دیدار فینال و در یک 
مبارزه حســاس برابر جی دن کاکــس قهرمان جهان 
2۰18 از آمریکا به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه 4 

بر صفر شکست خورد و به مدال نقره رسید.
کریمی در حالی ایــن مبارزه را واگذار کــرد که اقدام 
خاصی بــرای گرفتن امتیاز از حریــف قلدر آمریکایی 
نکرد و با دو بار در خاک حریف نشستن در همان تایم 
نخست چهار امتیاز از دســت داد و کاکس در تایم دوم 
نیز با اداره کشتی موفق شد در نهایت پیروز میدان شود.
علیرضا کریمی سال گذشته و در نیمه نهایی قهرمانی 
جهان 5 بــر 2 مقابل این کشــتی گیر آمریکایی تن به 

شکست داده بود.

کوالک یزدانی
نابغه کشــتی ایران در وزن 8۶ کیلوگــرم رقابت های 
جهانی کشــتی آزاد با ارائه نبردهای تماشایی و دیدنی 
در نورسلطان قزاقستان در چهار مسابقه حریفان خود را 
در کمتر از سه دقیقه از گردونه مسابقات خارج کرد تا با 
اقتدار راهی دیدار فینال این وزن شود. یزدانی در مجموع 
چهار مبارزه آمار شگفت انگیزی از خود بر جای گذاشت 
و موفق شــد چهار حریف خود را در مجموع طی مدت 

زمان هشت دقیقه از پیش رو بردارد و راهی فینال شود.
یزدانی برابر اسپینال نایب قهرمان المپیک 2۰12 لندن 
در مدت زمان 2 دقیقه و 13 ثانیه با نتیجه 1۰ بر صفر به 
برتری رسید مقابل استفان ورب  دارنده مدال برنز جهان 
از مجارســتان در مدت زمان یک دقیقه و 23 ثانیه در 
حالی که 9 بر 2 پیش بود موفق به ضربه فنی حریف شد.

یزدانی در مرحله یک چهارم نهایی آرتور نایفونوف در 
همان تایم نخست در حالی که 4 بر 2 از حریف خود پیش 
بود با ضربه فنی به برتری رسید. در نیمه نهایی نیز برابر 
مایلز آمینه از سن مارینو در مدت زمان یک دقیقه و 55 
ثانیه با نتیجه 11 بر صفر به برتری رســید و مقتدرانه 

راهی فینال شــد. رقابت فینال حســن یزدانی مقابل 
دیپاک پونیا از هند امروز برگزار می شود.

برنز امامی
یونس امامــی در دیدار رده بنــدی وزن 7۰ کیلوگرم 
برابر حریف انگلیسی به روی تشک رفت و در حالی که 
8 بر صفر پیش بود در مدت زمان یک دقیقه و 13 ثانیه 
حریف خود را ضربه فنی کــرد و مدال برنز را بر گردن 

آویخت.
امامی نخســتین مدال آور کشــتی آزاد ایران در این 
رقابت ها نام گرفت و موفق شد نخستین مدال خود در 

رقابت های قهرمانی جهان را از آن خود کند.

وضعیت سهمیه ها
بر اساس قانون اتحادیه جهانی کشتی به نفرات اول، دوم، 
سوم مشترک و پنجم مشترک در این رقابت ها سهمیه 
المپیک اختصاص داده می شد که با این اوصاف تنها رضا 
اطری در 57 کیلوگرم با کسب عنوان پنجمی و حسن 
یزدانی با صعود به دیدار نهایی وزن 8۶ کیلوگرم موفق 
به کسب 2 سهمیه از ۶ سهمیه برای کشتی آزاد ایران 
در المپیک 2۰2۰ توکیو شدند اما امیر محمد یزدانی 
در ۶5، رضا افضلی در 74، علی شعبانی در 97 و یداهلل 
محبی در ســنگین وزن با حذف از رقابت های جهانی 
قزاقستان، ســهمیه المپیک را از دست دادند.کشتی 
آزاد ایران برای کســب چهار ســهمیه باقی مانده باید 
در رقابت های گزینشی قاره ای و جهانی که اوایل سال 

آینده برگزار می شود، شرکت کند.

ورزش: تیم ملی والیبال ایران موفق شــد با شکست 3 
بر صفر استرالیا برای ســومین بار روی سکوی قهرمانی 

آسیا بایستد.
تیم های ایران و اســترالیا با گذر از تمــام رقیبان خود 
را به فینال والیبال قهرمانی آســیا رســاندند. شاگردان 
کوالکوویچ با تحمیل باخت به حریف ســبزپوش، جام 
قهرمانی را برای سومین بار از آن خود کردند. این اتفاق 
نخستین بار سال 2۰11 در همین سالن آزادی تهران با 
مربیگری والسکو رخ داده بود و دومین بار هم در دوبی و 

سال 2۰13 ایران قهرمان آسیا شد.
استرالیا که یک بار در دور گروهی توانسته بود ایران را 1-3 
شکســت دهد و تنها باخت شــاگردان کوالکوویچ در این 
تورنمنت را رقم بزند، دیروز حرف خاصی برای گفتن نداشت 
و در 3 ســت متوالــی)25  -14(،) 25 - 17 (و) 21-25( 

شکست خورد.
 نکته جالب این مسابقه حضور پرتعداد هواداران در سالن 
بود. این در حالی است که از ابتدای تورنمنت تاکنون، سالن 
هرگز پر از تماشاگر نبود، اما دیروز تمام صندلی ها به تسخیر 
ایرانی ها درآمد و جو ســنگین ســالن هم کمک زیادی به 

بلندقامتان ایرانی برای کسب این پیروزی کرد.
ایــران بــا ترکیــب امیــر غفــور، ســعید معــروف، 
محمدرضاحضرت پور، فرهاد قائمی، میالد عبادی پور و علی 
اصغر مجرد بازی را آغاز کرد و تا پایان هم کار خود را با همین 
نفرات ادامه داد. رضا صالحی امیــری، رئیس کمیته ملی 
المپیک و محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش با حضور در 
سالن 12 هزار نفری آزادی میهمان ویژه دیدار فینال رقابت 

های قهرمانی آسیا شدند.

سومی سامورایی ها
در ادامه رقابت های والیبال قهرمانی آســیا 2۰19 تهران 
تیم های کره و ژاپن در دیــدار رده بندی به مصاف یکدیگر 
رفتند که در پایان، ژاپن توانست با برتری سه بر یک مقابل 

حریفش، عنوان سومی مسابقات را از آن خود کند.

خوش شانسی قطری ها
با توجه به اینکه ژاپن میزبان المپیک است و به جمع هشت تیم 
برتر آسیا هم راه پیدا کرده، قطر با کسب عنوان نهم توانست 
جواز حضور در رقابت های انتخابی المپیک در قاره آسیا را کسب 
کند. به این ترتیب قطری ها دست پر تهران را ترک خواهند کرد 

و از حاال باید خود را برای رقابت های انتخابی المپیک که دی 
ماه در چین برگزار می شود، آماده کنند.

کوالکوویچ: با کمک تماشاگران قهرمان شدیم
در پایان بازی کوالکوویچ با تمجید از نمایش خوب مردانش 
گفت:خیلی خوشحالم که توانستیم سومین قهرمانی آسیا را 
به ویترین افتخارات والیبال ایران اضافه کنیم. امروز نشان 
دادیم که شکستمان در دوره قبل مقابل استرالیا بی احتیاطی 
خودمان بوده است. خوشبختانه بازی را خوب شروع کردیم 
و خیلی زود توانســتیم بر بازی مسلط شویم. در ست سوم 
حریف بازی بهتری داشت اما با کمک تماشاگران توانستیم 

جو بازی را به نفع خودمان تغییر دهیم.
وی در مورد حضور در بــازی های جهانی هم گفت: خیلی 
فرصت شادی نداریم و از همین امروز باید برای مسابقات آتی 
آماده شویم. قطعا بازی های سختی در انتظار ماست که باید 

برای آن از تمام توانایی هایمان استفاده کنیم.

موسوی، معروف و غفور در جمع برترین های آسیا
در پایان رقابت های والیبال قهرمانی آسیا 2۰19، ترکیب تیم 

رؤیایی مسابقات معرفی شدند.
دریافت کننده ها: یوکی ایشیکاوا از ژاپن و ساموئل واکر 

از استرالیا
بهترین مدافع ها: یانگ سوک شیم از کره جنوبی و سید 

محمد موسوی از ایران
بهترین قطر پاسور: امیر غفور از ایران
بهترین پاسور: سعید معروف از ایران

بهترین لیبرو: یاماموتو از ژاپن

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 شماره139860306010001629-1398/06/06 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي احمد الياسي يوسف آباد فرزند حسين بشماره شناسنامه 1170 صادره از قوچان 
ــمتى از پالك شماره 180 اصلى  ــاحت 3918,30 متر مربع در قس ــدانگ يك باب دامدارى  به مس در شش
ــاى قنبر كارگران  محرز  ــرزا محمد رضا  و از محل مالكيت آق ــان واقع در اراضى  كالته مي ــش دوقوچ بخ
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 
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.9807376
كالسه 1397114406010000285

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/31

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
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306010001676-1398/06/11 هيات اول موض 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 2374 صادره از قوچان  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امير براتي فرزند قدير بش
ــاحت 36,40 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دو  ــدانگ يك باب مغازه به مس در شش
قوچان   واقع در اراضى كالته مصطفى  واز محل مالكيت شركت تعاونى مسكن تيپ دو ارتش قوچان  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 
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.9807377
كالسه 1398114406010000152

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/31

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 شماره139860306010001662-1398/06/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم گل دسته براتي فرزند حيدر بشماره شناسنامه 244 صادره از قوچان در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 138,36 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دو قوچان  واقع 
ــت.لذا به منظور  دراراضى كالته مصطفى  واز محل مالكيت آقاى بابا محمد بابائى فرخان محرز گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتي كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
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 
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000043 آ-9807378
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/31

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

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى 
آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2بجنورد مورد رسيدگى و تائيد قرار گرفته جهت 
ــرح  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتش اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

ذيل آگهى مى گردد:
بخش دو بجنورد پالك 163- اصلى اراضى پنبه زار

ششدانگ يكباب ساختمان از پالك 907 فرعى از پالك 163 اصلى فوق به مساحت 189 متر مربع ابتياعى 
آقايان محمد وردى پور و حسن محزون از محل مالكيت ثبتى شهردارى بجنورد برابر راى شماره 98-867 

و 868-98 مورخه 98/05/30 كالسه 169-97 و 134-97 هيات
بخش دو بجنورد پالك 173- اصلى اراضى معصوم زاده

ششدانگ يكباب منزل از پالك 242 فرعى از پالك 173 اصلى فوق به مساحت 293/90 مترمربع ابتياعى 
خانم طيبه بهمنى محمود از محل مالكيت ثبتى اسماعيل بهمنى محمود برابر راى شماره 932-98 مورخه 

98/05/30 كالسه 107-97 هيات
ــخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد  ــندگان ومالكين مشاعى و اش ــيه به فروش لذا لذا بدينوس
ــتاهااز تاريخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود  ــار آگهى و در روس چناچه اعتراضى دارندبايداز تاريخ انتش
ــليم  ــيداخذ نمايدمعترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس ــه اداره ثبت محل وقوع ملك تس راب
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايدوگواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت 
ــت  محل تحويل دهنددرصورتى كه اعتراض در محل قانونى واصل نگردديامعترض گواهى تقديم دادخواس
به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.9807387
تاريخ انتشار نوبت اول:98/06/16 تاريخ انتشار  نوبت دوم: 98/06/31

احمد اصغرى شيروان رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 بجنورد

شماره : 139860307005001028   تاريخ: 1398/06/13
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــورخ98/05/30 هيات موضوع قانون تعيين تكلي ــماره935-98 م  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
ــنامه34512 در يكقطعه زمين به  ــماره شناس ــن بش ــارض متقاضى آقاى محمد قربانزاده فرزند حس بالمع
ــمى آقاى مير آقاجان  ــى از 173 اصلى خريدارى از مالك رس ــع از پالك 93 فرع ــاحت1/41 متر مرب مس
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  ــينى معصوم محرز گرديده اس حس
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 
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.9807399
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/06/16
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/06/31

 احمد اصغرى شيروان رئيس ثبت اسناد و امالك

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

امالك واقع دربخش6 يزد – تفت  و توابع
3415 - اصلى  خانم بى بى صديقه سيد اسماعيلى ششدانگ زمين محصور مفروز قسمتى از پالك 
ثبتى برابر به مساحت 381/40مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001220مورخ 

1398/05/28واقع در تفت  در ازاى مالكيت  رسمى مشاعى  متقاضى   
ــخاص  ــود درصورتيكه اش ــذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين  ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش نس
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه 

از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

صادر خواهد شد.9807380
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/16

تاريخ انتشارنوبت دوم: يكشنبه 1398/06/31
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

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
ــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و  آگه

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــماره 139860306010001689-1398/06/12 هيات اول موضوع قانون تعيين  ــر راي ش براب
ــاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــي نژاديامي فرزند قربان  ــه بالمعارض متقاضي آقاي حجت اله عل ــك قوچان تصرفات مالكان مل
بشماره شناسنامه 216 صادره از فاروج در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 198,7 مترمربع 
در قسمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دو قوچان واقع در اراضى كالته مصطفى و از محل 
ــر و سيد حسين بهره مند و موسى قوچانيان  محرز گرديده است. مالكيت آقايان خليل فوالدس

ــود در صورتي كه  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش ل
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 
ــند مالكيت صادر خواهد  در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد.كالسه 1398114406010000180   آ-9807428
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/31

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر  راى شماره  139860306237000009 موضوع قانون تعيين تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك صالح تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى على عرب  ــند رسمى مس فاقد س
ــاحت 118808 متر مربع در  ــنامه 1102 صادره از تربت جام در يك قطعه باغ به مس ــماره شناس فرزند مير احمد بش
ــهد واقع در اراضى قلعه سرخ خريدارى از محل مالكيت مشاعى متقاضى  ــمتى از پالك 185- اصلى بخش 15 مش قس

محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهى مى شوددرصورتى كه اشخاص  نسبت به صدور 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــندمالكيت صادر  ــدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت درصورت انقضاى مدت مذكور وع ــم نمايند. بديهى اس تقدي

خواهد شد.9807397
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/16        تاريخ انتشارنوبت دوم:  1398/06/31

على حيدرى دشت بياض  /  رئيس ثبت اسناد وامالك صالح آباد 

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر  راى شماره  139860306237000025 موضوع قانون تعيين تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
ــارض متقاضى آقاى جالل  ــح تصرفات مالكانه و بالمع ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك صال ــمى مس ــند رس فاقد س
ــنامه 924 صادره از صالح آباد در ششدانگ جايگاه سوخت به مساحت 2250  ــوى جد فرزند احمد بشماره شناس موس
ــين  ــمى آقاى محمد حس ــمتى از پالك 40- اصلى واقع در اراضى مهدى آباد خريدارى از مالك رس متر مربع در قس

خاكشور محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهى مى شوددرصورتى كه اشخاص  نسبت به صدور 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــندمالكيت صادر  ــدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت درصورت انقضاى مدت مذكور وع ــم نمايند. بديهى اس تقدي

خواهد شد.9807398
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/16      تاريخ انتشارنوبت دوم:  1398/06/31

على حيدرى دشت بياض   /   رئيس ثبت اسناد وامالك صالح آباد 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان
اداره كل ثبت اسنادو امالك حوزه ثبت ملك همدان- منطقه دو همدان  

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

ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860326034000358 مورخه 1398/5/9 هيات موضوع قان ــر راى ش براب

ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
برمعارض متقاضى حميد محمدى فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 1 صادره از همدان. درششدانگ يك قطعه زمين 
ــاحت 125406/24  متر مربع تحت پالك47/56  واقع در همدان مزرعه خراب بخش 4خريدارى  مزروعى ديم به مس
مع الواسطه از حاج تقى آقا محمدى وغيره محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يكماهه از 
تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 833)9807395
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/16 
 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/31

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو همدان

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 139860306015003935- 1398/05/31 هي برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره 1602 كد ملى 0748464514 صادره از تايباد فرزند عبداله در  ــنامه ش آقاى حبيب اله غفورى آبقه ئى به شناس
ششدانگ يك قطعه زمين محصور داراى انبارى به مساحت 414,20 متر مربع پالك شماره 589 فرعى از 250 اصلى 
واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت شادروان مختار مردانشاهى 
و سهم االرثى غفور مردانشاهى 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. 9807384
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/31

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 139860306015003929- 1398/05/31 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
ــاد فرزند غالم موال در  ــى 0748672011 صادره تايب ــماره 377 كد مل ــنامه ش ــى آقاى تقى غوغائى به شناس متقاض
ــاحت 98,25 متر مربع پالك شماره 583 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى  ــدانگ يكباب منزل به مس شش
ــورى و قسمتى از پالك محرز گرديده  ــمتى از مالكيت كبرى آش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس بخش 14 مش
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. 9807385
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/31

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 139860306015003934- 1398/05/31 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 خانم كبرا غالمرضائى به شناسنامه شماره 6240 كد ملى 0748402063 صادره تايباد فرزند فيض محمد در 
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 232,50 متر مربع پالك شماره 682 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى 
ــمتى از مالكيت رمضان فاروقى و قسمتى از پالك محرز گرديده  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس بخش 14 مش
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. 9807386
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/31

غالمرضا آقازاده  
  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

{آمادگى واحد هاى ثبتى جهت تعويض اسناد مالكيت دفترچه اى با اسناد تك 
برگى در كمترين زمان ممكن}

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى فريدونكنار
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390,9,20  ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س نظر به دس
ــيدگى و  ــتقر در واحد ثبتى فريدونكنار مورد رس ــى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مس ــالك متقاضيان ،ام

تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 66 بخش 2

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 213.37 متر  ــانى جم نسبت به شش 1999 فرعى آقاى مهدى لواس
مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

3581 فرعى آقاى مجتبى غضنفرى انى سفلى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 192.75 
متر مربع خريدارى مع الواسطه از رمضانعلى على زاده مالك رسمى.

4469 فرعى آقاى محمود فيروزيان اصل نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 165.42 متر 
مربع خريدارى مع الواسطه از حشمت اله قاسمى مالك رسمى.

4469 فرعى خانم كلثوم نيكويى بندرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 134.06 متر 
مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

ــه دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه  ــبت به س ــاكرى كنارى و كرم رمضانى هر يك نس 13524 فرعى آقايان مهدى ش
ــطه از غالمعلى و رمضان هر دو شجاع(بالسويه)  ــاحت 58.02 متر مربع خريدارى مع الواس زمين با بناى احداثى به مس

مالك رسمى.
15497 فرعى خانم شمسه شيرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 237.37 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از رجبعلى اسدى مالك رسمى.
ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 100.83  قطعه 39 پالك 13596 خانم فريده نعمتى نس

متر مربع خريدارى مع الواسطه از ميرشجاع حسينى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 119 بخش 2

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 100 متر  ــان اصغريان ركنى نسبت به شش 1947 فرعى آقاى احس
مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 1 بخش 11
215 فرعى آقاى قدرت اله فرهمند نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 220.30 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
215 فرعى آقايان على اصغر سرمدى و پروين وحدانى هريك نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه زمين با 

بناى احداثى به مساحت 220 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در مهلبان پالك اصلى 13 بخش 11

513 فرعى خانم سيده زهرا يوسف نژاد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 215.70 متر 
مربع خريدارى بدون واسطه از اسداله رشيدى مالك رسمى.

ــند رسمى و ماده 13 آئين نامه  ــاختمانهاى فاقد س لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــر و در  ــهرها منتش ــار در ش مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلى / كثيراالنتش
ــخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته  ــار آگهى، راى هيات الصاق تا در صورتيكه اش ــتاها عالوه بر انتش روس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  ــار اولين آگهى و در روس ــند بايد از تاريخ انتش باش
ــليم اعتراض مبادرت به تقديم  ــيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس محل وقوع ملك تس
دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت 
اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض 
ــند مالكيت مى نمايد و  ــل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور س ــت به دادگاه عمومى مح ــى تقديم دادخواس گواه
ــت برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد  ــت. بديهى اس ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس صدور س
ــات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى  ــده، واحد ثبتى با راى هي ــمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نش قس
ــبت به  ــاند و نس تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رس
ــر مى  ــابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتش امالك در جريان ثبت و فاقد س

نمايد.9807477   م.الف: 98/130/9392
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398,06,17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398,06,31

 مرتضى خواجوى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار

نودمین نبرد استقالل و پرسپولیس امروز ساعت 16در آزادی برگزار می شود

ـ  آرژانتینی  وسط کنفرانس خبری دربی  ایتالیایی 
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فرهنگ و هنر

خبر

نقش آيت اهللا خامنه اى 
در جلوگيرى از تخريب آرامگاه فردوسى

فرهنــگ و هنــر: صفحــه 
اينستاگرام «تاريخ ايران و جهان» 
از صفحات وابســته به دفتر حفظ 
و آثار رهبر معظم انقالب با انتشار 
پستى، به نقش آيت اهللا خامنه اى 
در جلوگيــرى از تخريب آرامگاه 

فردوسى اشــاره كرد. متن اين نوشته چنين اســت: مقبره  فردوسى نبايد 
تخريب شود... هر چه بوى شاهان مى داد، مشام مردم را مى گزيد. پهلوى 50 
سال مليت را رو در روى اسالميت قرار داده بود و همين بس بود كه بعضى 
مذهبى ها فكر كنند، فردوسى هم آريامهرى است. وقتى مقبره  ضحاِك اول 
پهلوى ويران شد، عده اى به سرشان زد كه آرامگاه سراينده  «شاهنامه» را هم 
بايد خراب كرد اما يكى هم بود كه از حكمت شيعى آميخته با فعولن فعولِن 
شاهنامه خبر داشت. وقتى خبر رسيد به آقاى خامنه اى كه با پتك و كلنگ 
عازم توس شده اند، خطى نوشتند كه مقبره  فردوسى نبايد تخريب شود. حرف 
ايشان را سند كردند و غائله خوابيد. تا مدت ها دستنوشته شان در منظر عموم 
بود تا هم آرامگاه را حفظ كنند و هم توهم تضاد مليت و اسالميت را بزدايند.

«مهر قلم» در نگارخانه رضوان
فرهنگ و هنر: به همت مؤسسه 
آفرينش هاى هنرى آستان قدس 
رضوى نمايشگاه خوشنويسى «مهر 
قلم» با نمايش آثار حسين كافى 
مشهدى در نگارخانه رضوان مشهد 
گشايش  يافت.   «مهر قلم» با 26 

اثر در خطوط  نستعليق و شكسته نستعليق از روز گذشته آغاز به كار كرده 
و تا 4 مهر ماه ميزبان حضور عالقه مندان به هنر خوشنويسى است.  حسين 
كافى مشهدى در سن 40 سالگى شروع به آموختن خطاطى مى كند و در 
سال 1370 موفق به دريافت مدرك ممتاز مى شود.  او بعد از بازنشستگى از 
آموزش و پرورش در مدارس و آموزشگاه هاى مختلف، خوشنويسى تدريس 
مى كنــد و آموزشــگاه آزاد هنرى خودش را هم راه انــدازى مى كند.  كافى 
مشهدى با وجود آثار متعدد و فراوانى كه داشته تاكنون نمايشگاهى برگزار 
نكرده و «مهر قلم» نخستين نمايشگاهى است كه توسط فرزندان اين هنرمند 
خادم امام رضا(ع) براى نكوداشــت پدر، برگزار شــده است. اين آثار از ميان 
تابلوهايى كه از ســال 65 تا 81 خلق شده اند، انتخاب شده است. نگارخانه 

رضوان در خيابان كوهسنگى 17، پالك 16 واقع شده است.

پس گرفتن جايزه ادبى به  دليل حمايت از فلسطين
ايسنا: جايزه ادبى «نلى زاكس» 
آلمان از اعطــاى جايزه نقدى به 
«كاميال شمسى»، برنده امسال اين 
رويداد ادبى به دليل فعاليت عليه 

اسرائيل خوددارى كرد.
جايزه ادبى «نلى زاكس» كه به نام 

شــاعر آلمانى برنده نوبل برگزار مى شود امسال «كاميال شمسى» نويسنده 
بريتانيايى-پاكســتانى را به عنوان برنده نهايى خود اعالم كرده بود اما پس 
از چنــد روز و در تصميمى عجيب، هيئــت داوران آلمانى اين جايزه ادبى 
اعالم كرد به ســبب نقش اين نويسنده در بايكوت اسرائيل و فعاليت هايش 
در حمايت از مردم فلسطين از تصميم خود صرف نظر كرده  و جايزه 15 هزار 

يورويى را به اين نويسنده نخواهد داد. 

 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل فيلم «ســرو زير 
آب» يكــى از فيلم  هاى ارزشــمند در حوزه دفاع 
مقدس اســت كه ماجرايى عجيب را در  بحبوحه 
كربالى 5 در ســال 66 روايــت مى كند؛ زمانى كه 
عمليات سنگين عراق عليه خطوط ما شكل گرفــت 
و برخى پيكرها به دليل جراحت  هاى وارده و نداشتن 
پالك، قابل شناســايى نبود. در سرو زير آب، پيكر 
دو شــهيد همنام با يكديگر جابه جا مى شود و اين 
فيلم، قصه درد و رنج خانواده  هايى را روايت مى كند 
كه به دنبال پيداكردن عزيزانشان راهى معراج اهواز 

مى شوند.
محمدعلى باشــه آهنگر بعــد از فاصله اى طوالنى 
نسبت به فيلم قبلى اش «ملكه» در آخرين فيلمش 
به موضوعى ناب پرداخت. آثار باشه آهنگر به دليل 
پرداختن به مضاميــن و موضوعات خاص جنگ و 
تفاوت هاى آشــكارى كه با ساير توليدات سينماى 
دفاع مقدس داشته، همواره مورد استقبال منتقدان 
و تماشاگران جدى سينما بوده است. فيلم «سرو زير 
آب» در ســى  و  ششمين دوره جشنواره فيلم فجر 
توانست با نامزدى در 9 عنوان جايزه سيمرغ، برنده 
سه سيمرغ بلورين براى طراحى صحنه توسط عباس 
بلوندى، بهترين فيلم بردارى توسط عباس زرين دست 
و بهترين فيلم از نگاه ملى شود. همزمان با آغاز هفته 
دفاع مقدس درباره وضعيت فيلم  هاى دفاع مقدس 
و فيلم «ســرو زيرآب» آخرين ساخته محمدعلى 
باشــه آهنگر، با اين كارگردان گفت و گو كرديم كه 

مى خوانيد:

چرا فيلم  هاى دفاع مقدس به ويژه آن  هايى 
كــه از نظر هنرى و محتوايــى داراى ارزش 
هستند در جشنواره  ها خوب مى درخشند اما 
در گيشه موفقيت چشمگيرى ندارند مثالً فيلم 
سرو زيرآب با اينكه فيلم قابل توجه و خوبى 
بود و در جشنواره سى و ششم فيلم فجر از آن 

استقبال خوبى شد اما در گيشه موفق نبود؟
به نظرم بايد تكليفمان در سينما مشخص شود، يا 
بايد به اقتصاد ســينما فكر كنيم يا فرهنگ. زمانى 
 كه عراق تانك تى 72 را وارد جنگ كرد، رزمندگان 
با مصائب بســيارى مواجه شدند زيرا هرچه تالش 
مى كردند نمى توانستند اين تانك را منهدم كنند، 
حتى با آرپى جى هم ايــن تانك از بين نمى رفت. 
وضعيت فرهنگى ايــن روزهاى ما نيز همين  گونه 
است. اگر بازيگرى در مقابل دوربين عشوه گرى و يا از 
طنز زننده استفاده كند، فيلم حتماً خواهد فروخت. 
اين سبك فيلمسازى راحت ترين كار ممكن است، 
هرچند شــرايط به گونه اى رقم مى خورد كه عمده 
فيلم سازان به سمت گيشه سوق پيدا مى كنند. اگر 
امروز يكى از فيلم هاى قبل از انقالب را اكران كنيم 
100برابر فيلم هاى فعلى فروش خواهد داشت، آيا 

اين فروش به معناى تأييد اين دست فيلم هاست؟ 
قطعــاً فروش معيارى براى ارزش فيلم ها نيســت. 
شــواهد حاكم بر ســينما گواه بر اين امر است كه 
اقتصاد سينما، فيلم هاى ارزشى را قربانى كرده است. 
فيلمسازان و بازيگرانى با دستمزدهاى آنچنانى وارد 
سينما شده اند كه همين موضوع فيلمسازان جنگ را 
خانه نشين كرده است و تنها سه يا چهار نفر هنوز در 
اين حوزه فعاليت مى كنند اما اگر شرايط همين گونه 
پيش برود همين چند نفر هم باقى نخواهند ماند. 
فيلم نامه ســرو زير آب 16 بار بازنويســى شده، آيا 
فيلم هاى طنز هم اين گونه بازنگرى مى شوند؟ با اين 
شرايط چگونه مى توان اميدوار بود كه فيلمسازان به 

اين سمت پيش بروند؟

 وقتى فيلم  هاى كم ارزش در گيشه فروش 
بهترى نسبت به فيلم  هاى مهم و جدى دارند، 
نفس كشــيدن در فضاى فعلى سينما براى 
سينماگرانى چون شما دشــوار مى شود. به 
عنوان كارگردانــى كه در حوزه دفاع مقدس 
فيلم مى سازد، شرايط فروش فيلم  هاى جدى 

را چطور ارزيابى مى كنيد؟
من فيلم  هايم را براســاس دغدغه  هايم مى سازم. به 
هر ميزان كه مخاطب با فيلم  هايم ارتباط برقرار كند 
متوجه مى شوم كه چقدر راه را درست رفته ام. معموالً 
در سينماى ايران، شرايط پيدا كردن مخاطب با تمام 

دنيا متفاوت است. ما از ميان 80 ميليون جمعيت، 
حدود 1/5 تا 2 ميليون مخاطب ســينما داريم اما 
بيشتر اين مخاطبان هم فيلم  هاى جدى نمى بينند. 
عمده فيلم  هايى كه در چند ســال اخير روى پرده 
رفته و در گيشــه فروش بااليى داشــته، فيلم  هاى  
كمدى بوده اســت. اگر قرار باشد فيلمسازان بر اين 
مبنا فيلم بسازند، امثال من ديگر نبايد فيلم بسازند. 
اگر فرض بر اين باشد كه مردم ايران مانند همه مردم 
جهان، هم فيلم كمدى ببينند، هم فيلم درام ببينند، 
هم فيلم تاريخى ببينند و هم فيلم فانتزى، در اين 
شرايط همه سينماگران مى توانند فيلم بسازند اما در 
شرايط فعلى، اكثر فيلمسازان به سمت ساخت فيلم 
طنز رفته اند، مسئوالن و سينماداران هم تمام قد از 

آن ها حمايت مى كنند. اين روند احتماالً به نابودى 
كوتاه مدت بســيارى از گونه  هاى سينمايى خواهد 
انجاميــد. اگر فرض بر اين باشــد كه من براى چه 
مخاطبى فيلم مى سازم، بايد بگويم كه براى مخاطب 

جدى سينما، فيلم مى سازم.

 درباره فيلم «ســرو زير آب» هم صحبت 
كنيم، اگر دوباره اين فيلم را بسازيد همين قدر 
طوالنى مى سازيد؟ به نظر مى رسد كه برخى 
خرده قصه  ها چندان كمكى به خط اصلى قصه 

نمى كند؟
اگــر 125 دقيقه بــه من فرصــت مى دادند، قائل 
به شــخصيت پردازى حتى براى ســرگرد و بقيه 
شــخصيت  هاى فيلم هم بودم و احساس مى كنم 
پرداختــن به اين شــخصيت  ها در فيلم نامه، الزمه 
فيلم اســت. كدام بخش اضافــه اى در فيلم وجود 
دارد؟ حضور دختر زرتشتى در كار اهميت داشت، 
اينكه موبد بشود مهم بود چون مى خواستم بگويم 
حتى ســياوش آباديان در آيين خودش خالف آب 
شنا مى كرد و نمى خواست كه موبد بشود همچون 
جهانبخش كه داشت خالف آب شنا مى كرد، مثل 
سياوش در فيلم ملكه. مخاطب بايد از پيشينه برخى 
از شــخصيت  ها در فيلم مطلع باشــد، آيا سياوش 
آباديان در حــد يك عكس بود؟ يــا اينكه او يك 
جوان زرتشتى اســت كه با پدرش مشكل داشته، 

نمى خواسته موبد بشود و اين رفتار دينى را در دوره 
خودش تأييد نكرده است، به جبهه  هاى جنگ رفته و 
6 ماه اجبارى اش تمام شده ولى در خط مقدم مانده 
و ديگر برنگشته است. اين سياوش آباديان كيست كه 

همه دنبال پيكرش مى گردند.

 نمى شد اين  ها جمع و جورتر گفته شود؟
خيلى جمع و جور است. فيلم خيلى ظرافت دارد. در 
اين فيلم خواستم نشان دهم كه شهدا موجب پيوند 
اديان مى شوند. خواستم بگويم كه اديان به واسطه 

شهدا مى توانند به هم نزديك شوند. 

 پس معتقديد كه فيلم هيچ شــخصيت 
اضافه اى ندارد؟

اصالً شخصيت اضافه اى ندارد. مى توانيد مرد عرب 
اول فيلم را برداريد؟ اگر اين شــخصيت نبود، ديگر 
كســى با جهانبخش كارى نداشــت يا اگر سنگ 
جهانگير را بردارم، فلسفه اين آدم درباره جهان ديگر 

و نشانه شناسى در فيلم كمرنگ مى شود.

 البته برخى منتقدان بر اين باورند كه نمادها 
در اين فيلم خيلى زياد است؟

برخى منتقــدان مى خواهند چند فيلم را در يك 
جشــنواره ببينند و گاهى در يك روز بايد چهار 
تا فيلم ببينند. بعــد از ديدن فيلم بايد چند نقد 
درباره آن بنويســند و بعد گفت و گوهاى رسانه اى 
آن ها شروع مى شــود. آن يكى تمام نشده، گفت 
وگوى ديگرى شــروع مى شــود. چنين منتقدى 
نسبت به ديدن فيلم عجول است و نمى تواند آن 
را هضم كند. فيلم ديدن آدابى دارد و بايد درباره 
فيلم فكر شــود. اينكه فيلمى  نماد زيادى داشته 
باشد، نشــانه ضعفش است؟ اتفاقاً نقطه قوت آن 
اســت. اينكه فيلم چند اليه باشــد، خوب است. 
برخى به من گفتند كه اين فيلم اداى روشنفكرى 
درمى آورد، من اداى روشنفكرى دربياورم بد است 
يا اداى اروتيك؟! يكى ديگر گفته بود كه فيلم نامه 
مهندســى شــده! خب فيلم نامه اى كه مهندسى 
نشود، فيلم نامه نيست يا مى گفتند اسكلت فيلم 
پيداســت. فيلم پر از حركت و ميزانسن دوربين 
است، آيا اين بد اســت يا خوب؟ برخى اين  ها را 
ايراد مى بينند. گاهى فكر مى كنم كه تماشــاگر 
ايرانى براى فيلم  هاى 75 تا 80 دقيقه اى ساخته 
شده و نه بيشتر. حتى زمان ديدن فيلم طنز هم 
چند بار به تلفن همراهش نگاه مى كند كه نشان 
از كم حوصلگــى اين مخاطــب دارد در حالى كه 
زمان فيلم  هاى آمريكايى را ببينيد چقدر طوالنى 
اســت. اگر فيلم  هايى همچون درخت زندگى يا 
اينتر استالر يا حتى دانكرك روى پرده سينماهاى 

ايران بيايد، مى فروشد؟ قطعاً نمى فروشد.

برش

اقتصاد سينما، فيلم هاى ارزشى 
را قربانى كرده است. فيلمسازان 
دستمزدهاى  با  بازيگرانى  و 
آنچنانى وارد سينما شده اند كه 
همين موضوع فيلمسازان جنگ 
را خانه نشين كرده است و تنها 
سه يا چهار نفر هنوز در اين حوزه 

فعاليت مى كنند

محمدعلى باشه آهنگر، كارگردان «سرو زير آب» به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در گفت وگو با قدس عنوان كرد

شهدا واسطه پيوند اديان

فرهنگ و هنر: «يك روايت معتبر درباره ســازمان 
مجاهديــن خلق» با نگاهــى بر تاريخچــه يكى از 
مخوف ترين ســازمان هاى تروريستى جهان توسط 
به نشر (انتشارات آستان قدس رضوى) چندروزى است 

به بازار كتاب آمده است.
 شــهريور ماه 1344 آغاز فعاليت رسمى تشكيالتى 
به نام «سازمان مجاهدين خلق» بود؛ سازمانى كه در 
نخستين اقدام به دليل ناكافى دانستن تفسير رسمى از 
دين با ايجاد گروه هاى بحث به تدوين ايدئولوژى دينى 
و سياسى خود پرداختند و تالش كردند كه كتاب ها 
و جزوه هايى را تهيه كنند كه به عنوان متن آموزشى 
در سازمان استفاده شود تا افراد و فضاى جديدى كه 
به ســازمان وارد مى شد از همان ابتدا با برنامه مدون 
و مشــخصى در راه مبارزات انقالبى خود طبق اصول 

تشكل متبوع قدم بردارند و پيش بروند.
انتشارات به نشر با انتشــار كتاب «يك روايت معتبر 
درباره ســازمان مجاهدين خلــق» از مجموعه «يك 
روايت معتبر» به قلم شهرام بزرگى به سراغ جريان ها و 
اتفاقات بيش از يك دهه قبل از تاريخ پيدايش سازمان 
مجاهدين خلق رفته اســت و با مشخص كردن سر 
منشأ پيدايش چنين احزاب و تشكل هايى در آن برهه 
حســاس تاريخى، فعاليت اين سازمان را در سال ها و 
جريان هاى متأخرتر روايت و در نهايت عملكرد آن ها 

را بررسى و تحليل كرده است.
بــه طــور خالصه مخاطــب در مســير تحليل و 
بررســى ماهيــت و چگونگى پيدايــش و فعاليت 
سازمان مجاهدين خلق از ظرفيت ها و جريان هاى 
اوليه آگاه مى شــود كه بعدها بــه نوعى پايه گذار 

پيدايش ســازمان شــدند كه در طول سال ها به 
نقطه حضيض فعلى اش رســيده است. در اين اثر 
به پيدايش، تأســيس و تدوين ايدئولوژى سازمان 
مجاهديــن خلق، آثار تأليفى ســازمان مجاهدين 
خلــق، آموزش هاى سياســى و اجتماعى در اين 
ســازمان، گســترش تشكيالت ورود ســازمان به 
مقوله آمــوزش نظامى، گردش به ماركسيســم، 
بازسازى ســازمان در زندان و فعاليت هاى آن بعد 
از ســرنگونى حكومت پهلوى، ترور و شورش هاى 

مسلحانه پرداخته شده است.
«يك روايــت معتبر درباره ســازمان مجاهدين 
خلق» ايــن نكته را يــادآورى مى كند كه براى 
تحليل و بررسى يك تشكل، حزب يا سازمانى كه 
در برهــه اى از تاريخ به وجود آمده و نام و اعتبار 

هر چنــد كمى يا منفى براى خودش اســتفاده 
كرده نه تنها بايــد اتفاقات و جريان هاى مربوط 
به آن مقطع زمانى مورد بررســى قرار گيرد بلكه 
بايد با نگاهى موشكافانه به ريشه هاى تاريخى آن 
مراجعه كرد و پيشينه و منشأ اصلى پيدايش آن 

را مشخص نمود.

تازه ترين توليد به نشر گذرى است 
بر تاريخچه يكى از مخوف ترين 

سازمان هاى تروريستى جهان

يك روايت معتبر درباره 
«سازمان مجاهدين خلق » 

پيشنهاد امروز

برش
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