
مجری غارتگر
مدتی اســت خبر دســتگیری برخی از 
مدیران و مسئوالن شرکت خودروسازی 
سایپا، سوژه رسانه های داخلی و خارجی 
شده است. در همین راستا چندی پیش 
خبری در فضای مجازی منتشر شد که 
پای مجری شــبکه ماهواره ای من و تو را 
هم به پرونده فساد در سایپا کشانده بود! 
درحالی که هیچ جا صحبتی از هویت این مجری نشــده بود، اما روز گذشته 
محمد فراهانی، ســردبیر خبرگزاری میزان با انتشار تصویری از این مجری 
جنجالی در توییتر نوشت:»نامش آیه ادریس )البته اسم اصلی او آیه دریس 
است( است، فردی که در پرونده شرکت خودروسازی سایپا ۱۸ میلیارد تومان 
از اموال مردم ایران را به جیب زده و حاال در شبکه من وتو با پول مردم ایران 

تهیه کننده و مجری است«.

امر به معروف حاکمان
هفته گذشته و پس از انتشار خبر واگذاری 
کارخانه هپکو اراک، کارگران این کارخانه 
در اعتراض به وضعیت این کارخانه دست 
به تجمع اعتراضی زدنــد. پس از این، با 
دســتور رئیس جمهور، پــروژه واگذاری 
هپکو متوقف شــد. جلیل محبی، دبیر 
ستاد امر به معروف با انتشار پستی دراین 
زمینه، در توییتر نوشت :»اینکه رئیس جمهور دستور لغو واگذاری دوم هپکو 
را صــادر کردند یعنی امر به معروف  و نهی از منکر حاکمان جواب می دهد. 
حاال باید به جایی برســیم که بدون نشستن روی ریل قطار و ضرب و جرح 

کارگران این اتفاق بیفتد«.

رفتند که بمانند
پــس از گذشــت یــک ســال از حمله 
تروریســتی اهواز، جمعی از فعاالن شبکه 
#طاها_ هشــتگ های  توییتر  اجتماعی 

اقدمی که کوچک ترین قربانی این حادثه 
تروریستی بود و #قربانی_ترور را داغ کرده 
و یاد شــهدای این حادثه تلــخ را گرامی 
داشتند. یکی از کاربران نوشته است:»سالم 
بر آن هایی که از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم، قامت راســت کردند تا ما 
قامت خم نکنیم، به خاک افتادند تا به خاک نیفتیم، سالم بر آن هایی که رفتند 

تا بمانند و نماندند تا بمیرند. سالم بر شهدا... سالم بر محمد طاها«.

یک کار مثبت
مهناز افشار که در چند ماه اخیر بارها با 
اظهارنظرهای جنجالی اش در شبکه های 
اجتماعی حاشیه ساز شده بود، سرانجام 
به دلیل انتقادهای کاربران فضای مجازی، 
اعالم کرد این فضا را تا اطالع ثانوی ترک 
خواهد کــرد. کاربران هم به همین بهانه 
هشــتگ مربوط به نــام او را در توییتر 
داغ کردند. در ادامه چند نمونه از پیام های منتشــر شــده توسط کاربران را 
می خوانید:»تنها اقدام درســت مهناز افشــار در فضای مجازی همین قهر 

کردنش بود...باالخره مهناز افشار هم یک کار مثبت در مجازی انجام داد«.

چوبی  ترکه های  مکتبخانه ها،  تربت زاده   محمد   
بار  زیر  البد  اخمو  قسمتی  تا  کمی  مال)معلم(های  و 
مسئولیت چندصد ساله آموزش، کمر خم کرده بودند 
که امثال امیرکبیر و میرزاحسن تبریزی، به فکر افتادند 
را  کشورمان  آموزشی  نظام  اروپایی،  مدارس  ساخت  با 
مکتبخانه های سنتی  از  ِسیر گذر  البته  کنند.  متحول 
انداخت به  به مدارس مدرن را نمی شود تمام و کمال 
مکتبخانه ها. بچه های عصرجدید  گردن کمِر خم شدهِ 
هم البد دم به تله مکتبخانه ها نمی دادند و حتی به زور 
ترکه  چوبی و فلک هم نمی شد نشاندشان پای درس. 
حاال به این ها اضافه کنید تغییر و تحول های اجتماعی 
و فرهنگی را که خیلی ها را مجاب می کرد بچه هایشان را 
بفرستند به مدارسی که دانش آموزهایش لباس یکدست 
و مرتب می پوشیدند، روی نیمکت می نشستند و ظرف 
چند ماه، خواندن و نوشتن را یاد می گرفتند. این وسط 
اما البد مکتبخانه ها که چند قرن، جور نبود نظام آموزشی 
یکپارچه و درست و درمان را کشیده بودند، حق داشتند 
زنگ  خودشان  قول  به  که  مدارسی  ساخت  مقابل  در 
شروعش صدای ناقوس کلیسا را می داد و عوام می گفتند 

قرار است بچه ها را نامسلمان بار بیاورد، مقاومت کنند.

 ساخِت اجنبی
کلنگ ساخت نخستین مدرسه در کشورمان را کشیشی 
آمریکایی به نام »پرکینز« در ســال ۱2۱7 شمسی در 
ارومیه به زمین زد. یک ســال بعد هم کشیش دیگری 
به نام »اوژن بوره« دو مدرسه دیگر در کشورمان ساخت. 
یکی در تبریز و دیگری در جلفا اصفهان. به جز ارمنی ها 
و بخش کوچکی از طبقه ثروتمند و روشنفکر کشورمان 
اما هیچ کس حاضر نبود فرزندش را بفرستد به مدرسه ای 
که اجنبی ها آن را ســاخته بودند! حتی سال ۱230 که 
مدرسه دارالفنون توسط امیرکبیر بازگشایی شد، همچنان 
اقشــار خاصی در این مدرسه ها تحصیل می کردند. البته 
ناگفته نماند که تمام این مدارس در ســطح متوسطه و 
دانشــگاهی بودند و تا پیش از ساخت نخستین مدرسه 
ابتدایی توسط میرزا حسن تبریزی، همه کودکان تحصیل 

را از مکتبخانه های سنتی آغاز می کردند.

 شبانه  فلنگ  را بست
همه چیز از روزنامه »ثریا« و »اختر« شــروع شد. »میرزا 
حسن تبریزی« یا همان میرزا حسن رشدیه، قصد داشت 
برای ادامه تحصیل، کشور را ترک کند اما یک روز صبح، 
هنگام ورق زدن روزنامه ثریا و اختر، چشمش به مقاله ای 
افتاد که سواد ایرانی ها را با اروپایی ها مقایسه می کرد. در 
بخشی از این مقاله آمده بود: »در اروپا در هر هزار نفر، یک 
نفر بی سواد است و در ایران در هر هزار نفر، یک نفر باسواد 
و این از بدی اصول تعلیم اســت«. این مقاله آن قدر روی 
میرزا حسن تأثیر گذاشت که تصمیم گرفت به جای ادامه 
تحصیل در اروپا، عمرش را وقف اصالح سیستم آموزشی 
کشورمان کند. به همین خاطر به »دارالمعلمین« بیروت 
که معروف ترین مرکز آموزش معلمان در دنیا بود، رفت. 
ماه ها در بیروت ماند و اصــول نوین آموزش به کودکان 

را نعــل به نعــل از بر کرد تا وقتی به ایران و ســرزمین 
مادری اش یعنی »تبریز« برمی گردد، نخســتین مدرسه 
ابتدایی در کشورش را کلنگ بزند. میرزا حسن البته پیش 
از بازگشت به ایران، به »ایروان« رفت و اولین مدرسه اش 
را برای ایرانی های مقیم آنجا، احداث کرد. موفقیت های 
مدرســه اش در ایروان، وادارش کرد هرچــه زودتر بار و 

بندیلش را ببندد و خودش را به تبریز برساند. 
در تبریز تمام تحصیلکرده های شهر را دور خودش جمع 
کــرد و پس از آموزش شــیوه تدریس مــدرن به آن ها، 
نخستین مدرسه اش را در محله ششکالن تأسیس کرد 
و نامش را »رشــدیه« گذاشــت. برخالف دانش آموزان 
مکتبخانــه ای که باید چیــزی حدود ۱0 ســال برای 
آموزش کامل خواندن و نوشــتن صبر می کردند، میرزا 
حســن در عرض 62 ساعت به دانش آموزانش خواندن و 
نوشتن یاد می داد! به همین خاطر فقط چند ماه پس از 
ساخت نخستین مدرسه، استقبال بی نظیری از آن صورت 
گرفت و بازار کار مکتبخانه ها حسابی کساد شد. هرچند 
علمای بنامی مثل شــیخ  هادی  نجم آبادی و سیدمحمد 
طباطبایی از گشایش این مدرسه حمایت کردند اما نفوذ 
مکتبخانه  داران انگار به تالش های میرزاحسن و حمایت 
روحانیون بنام، می چربید که مدرســه رشــدیه، پس از 
برگزاری امتحانات پایان ترم، مورد حمله مخالفانش قرار 
گرفت و با خاک یکســان شد. میرزاحسن هم که جانش 
را در خطر می دید، همان شــب فلنگ را بســت و راهی 

مشهد شد.

 به ضرب گلوله
میرزاحســن چندصباحی در مشهد ماند و پس از اینکه 
آب ها از آســیاب افتاد، دوباره به تبریــز رفت و دومین 
مدرسه اش را باز هم با نام »رشدیه« راه انداخت. مخالفان 
امــا این بار هم چند ماه پس از بازگشــایی مدرســه، با 
دینامیــت آن را منفجر کردند تا میرزا یک بار دیگر برای 
حفظ جانش به مشهد پناه ببرد. این ماجرا چهار بار دیگر 
هم تکرار شد و میرزاحسن هربار مدرسه جدیدی در تبریز 
می ساخت و پس از تخریب آن به دست مخالفان، راهی 
مشهد می شد. در این میان حتی چند دانش آموز که در 
مقابل تخریب مدرسه شان مقاومت کرده بودند، جانشان را 
از دست دادند. در همان روزها بود که خیلی ها، میرزاحسن 
را بابت تالش های خستگی ناپذیرش در راه ساخت مدرسه 
ابتدایی، »میرزاحسن رشدیه« صدا می زدند. میرزاحسن 
روی هم رفته 6 مدرســه در تبریز ساخت که تمام آن ها 
تخریب شــدند. یک بار هم مدرسه ای در مشهد تأسیس 
کرد که در همان  ماه های اول فعالیت، مورد حمله مخالفان 
قرار گرفت. در جریان این حمله، دســت میرزاحســن 
از چنــد ناحیه شکســت و به قــول آن روزی ها چالق 
 شــد! چندماه بعد هم در جریان ســاخت مدرسه ای در 
»لیلی آباد« چند نفر با اسلحه به مدرسه حمله و با شلیک 
به پای میرزاحسن، او را از ساخت مدرسه پشیمان کردند. 
خودش درباره فلج شــدن یک دست و یک پایش در راه 
ساخت مدرسه، سروده اســت: مرا دوست بی دست و پا 

خواسته است / پسندم همان را که او خواسته است.

 پدر آموزش
در آن ســال ها کار به جایی رسیده بود که هیچ کس در 
هیچ کجای ایران حاضر نبود به میرزاحســن رشدیه که 
در به در به دنبال تأســیس هشــتمین مدرسه اش بود، 
ملک بفروشــد. تــرور ناصرالدین شــاه و روی کار آمدن 
مظفرالدین شــاه اما تمام معادالت را به هم ریخت. میرزا 
علیخــان امین الدوله، صدر اعظم پادشــاه ایران دورادور 
میرزا حســن را می شناخت، از او خواست به تهران بیاید 
و با حمایت شــاهِ ایران، مدرسه بسازد. میرزا که در تالش 
بود مدرســه جدیدی را به صــورت مخفیانه در تبریز راه 
بیندازد، از خداخواســته مدیریت مدرســه را به برادرش 
ســپرد و راهی تهران شد تا اولین دبستان پایتخت را در 
ســال ۱275 تأسیس کند. میرزاحسن باالخره به آرزوی 
دیرینه اش رسیده بود و مدرسه ای در کشورش ساخته بود 
که شاگردانش، برای هر فصل لباس فرم جداگانه داشتند، 
روی نیمکت می نشستند، زنگ تفریح داشتند و ناهارشان 
را به سبک مدارس بزرگ دنیا، در سالن غذاخوری مدرسه 
می خوردند. مدرسه رشدیه تهران نخستین مدرسه کشور 
بود که طبق آخرین اســتانداردهای آموزشــی دنیا اداره 
می شد و فرزندان تمام اقشار جامعه می توانستند به طور 
رایگان در آن تحصیل کنند؛ به همین خاطر میرزاحسن، 
بنیان گذار این مدرســه را پدر آموزش نوین در کشورمان 
می دانند. البته همین مدرسه هم بعدها پس از تبعید امین 
الدوله، با مشکالت زیادی روبه رو شد و عالوه بر صاحبان 
مکتبخانه ها، مخالفان دربارِی امین الدوله هم برای تعطیل 
کردن آن کمر همت بستند، اما مدرسه با تالش های میرزا 
حسن و کمک های مالی امین الدوله، هرطور که بود، سرپا 
ماند. میرزاحســن بعدها مدارس دیگری را هم در گوشه 
و کنار کشورمان تأسیس کرد که خیلی هایشان به علت 
مخالفت اهالی بومی تخریب شــدند و اطالعات زیادی از 
آن ها در دسترس نیست. رشدیه حتی در آن سال ها مراکزی 
را هم برای سوادآموزی به بزرگساالن تأسیس کرد که به 
»اکابر« معروف شده بود. میرزاحسن هرچند در سال های 
پایانی عمــرش، مدیریت اندک مدارســی که از چوب و 
چماق مخالفان جان سالم به در برده بودند را به نزدیکانش 
ســپرد اما تا آخرین روز زندگی اش، برای اصالح سیستم 
آموزشی کشور تالش کرد. گواهِ این موضوع هم وصیت نامه 
این مدرسه ساز بزرگ کشورمان است که در بخشی از آن 
نوشته: »مرا در محلی به خاک بسپارید که هر روز شاگردان 
مدارس از روی گورم بگذرند و از این بابت روحم شاد شود«.

برگ ریزان مبارک...
رقیه توســلی: یک دفتــر 500 برگ آبی رنــگ دارم که روی جلدش 
نوشــته ام »خوب ها و خوب ترها«... یکی دو سالی می شود روی دراور اتاق 
خواب جا خوش کرده تا هروقت که ِهّرم بکشد چندخطی تویش بنویسم 

و تاریخی هم بیندازم انتهایش.
امروز یکی از آن روزهاســت. اصاًل مگر می شود فصلی عوض شود... اتفاق 
مهمی رخ بدهد... پای دلتنگی وســط باشــد... رویــدادی بتکاندم و من 
نروم ســراغ این دفتر نجات بخش... دفتری که یک تنه گاهی کار ۱00 تا 

روان شناس را برایم انجام داده.
»خوب ها و خوب ترها« از نیمه گذشــته است. پیش از نوشتن، ناخودآگاه 
صفحات قبل را تورق می کنم و غرق دورترها می شــوم. مســافر شــب و 

روزهایی که از حال و احوالشان، پاره ای ثبت شده روی کاغذ:
- همیشــه خدا، ماِت عروسک تشــنجی روی داشبورد ماشین برادرخان 
بودم. آدمک لیمویی چاقی که مدام کش می آید و ناآرام اســت. همان که 

انگار قرص خواب الزم دارد تا از تقال بیفتد.
حاال دیگر نیســتم، ماتش نیستم. خودم شده ام یکی مثل او. یکی درست 

هم رفتار آن ها. آدمی که دست و دل و سر و قلبش بی وقفه می لرزد.
چند وقتی اســت با خودم می گویم نکند برادر این عروسک طفلی هم از 

جاده برنگشته است؟ )مرداد(
- در معیت نیســان ســبزی فروش، بانوی ویلچری کــه آمده پی خرید 
صیفی جات و لشــکر گنجشک ها پا می گذارم به سومین روز تابستان... به 
روزی که خوب تری از سر و رویش می بارد... ان شاءاهلل که امروز، ویروس 

سرخوشی همه شهر را به خودش مبتال کند.
تیر/ گاهی باید چیزکی نوشــت در حاشــیه کتابی که درحال مطالعه اش 
هستی تا کیفورتر شــوی، میزان تر... امروز، من توی صفحه 53 »زمانی 
برای زن بودن« آلیس پیرســن نوشتم: »انسانی که برگزیده خدا باشد تا 

ابد منشأ خیر است«. )اردیبهشت(
-پاییز مبااااااارک... کالس دومی شدن »گل ترمه« جان هم.

اما چه کنم با حالی که خوب تر نیســت؟ با توفان سینه ام؟ با ندیدن های 
انباشته شده؟

اصاًل می دانی چیست و چرا افتاده ام سر دنده لج...؟ می دانی چرا نه چای 
گالب می خواهم، نه فیلم تعریفی »متری شــیش و نیم«، نه پرت شدن 

وسط بهشت کتاب...؟
چون به شدت دلم شــما را می خواهد که در این فصل به خصوص، ظاهر 
شــوید دم مدرسه نوه تان... مثل هر ســال که پدری را با لبخند در حقم 

تمام می کردید. )شهریور(

باز هم سرنگ 
باز هم ایدز!

در فضای  قــدس زندگــی: 
مجــازی، ایــن جور شــایعات، 
قدیمــی بشــو نیســتند!  مثل 
بعضی از مدل های لباس هستند. 
امسال کهنه می شوند، چند سال 
بعد با شــکل و شــمایل جدید 
برمی گردند. تصویر را ببینید که 

خود گویای همه چیز است:

 مجازآباد
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ورزش
سکوی سومی جهان را از تیم ملی گرفتند

 ایران اسیر 
مافیای کشتی دنیا

بررسی دالیل ناکامی آبی ها در فصل جدید

 »فتحی«
 کاپیتانِ مقصران اصلی

 حمیدرضا شکارسری بیان کرد

تعقل و خردگرایی؛ گفتمان امروز شعر دفاع مقدس 

ُگردان »میغان« 
بدهید  اجــازه  زندگی:  قدس 
این بار جور دیگری روستاگردی 
کنیم. یعنی جــوری که هم فال 
باشد و تماشــا و هم خاطره بازی 
و عبرت آمــوزی. پیــش از این 
میان آمار و ارقامی که هرســاله 
و به مناسبت هفته دفاع مقدس 

منتشر می شود، دیده بودیم که روستای زیبای »شیخ صله« یکی از روستاهای 
صاحب رکورد در زمینه دفاع مقدس اســت. »شــیخ صله« که در زلزله اخیر 
کرمانشاه آسیب زیادی دید، دوران جنگ نیز با 6 بار بمباران شیمایی توسط 

دشمن، رکورددار حمالت شیمیایی شده بود.
جز این ها مثالً روســتای »لیلمانج« از توابع شهرســتان ســنقروکلیایی هم 
هست که اهالی اش معتقدند نسبت به جمعیتش، بیشترین شهید را در میان 
روستاهای استان کرمانشاه داشته است. جالب تر اینکه در زمان جنگ 600 نفر 
از اهالی این روستا داوطلبانه به جبهه رفته اند. یعنی تقریباً همه جمعیت آن 

زمان روستا، رزمنده بوده اند.
در یکی دو روز اخیر اما »تســنیم« برگ جدیدی از روســتاهای رکورددار در 
دوران دفاع مقدس را رونمایی کرد. روســتای »میغان« که از توابع شهرستان 
شاهرود است و درسرشماری سال ۱395 بزرگ ترین روستای استان سمنان 
هم نام گذاری شــده، طبق آمار و اطالعات رســمی، تا همین چند ماه پیش 
دومین روستای شهیدپرور کشور به حساب می آمد تا اینکه روستای »فردو« 
به شهر تبدیل شد و حاال »میغان« را باید پرشهید ترین روستای کشور بدانیم. 
»میغــان« از ابتدای پیروزی انقالب تا امروز 97 شــهید را تقدیم آب و خاک 
این کشــور کرده اســت و جالب اینکه همه 97 شهید این روستا در مبارزات 
داوطلبانه و در صحنه درگیری به شهادت رسیده اند و هیچ کدام متعلق به وقایع 
بمباران یا حوادث تروریستی دسته جمعی نیستند. نخستین شهید میغان در 
22 بهمن 57 و آخرین آن ها در امنیت پایدار سال 95 در زاهدان به شهادت 
رسیده است. مسئوالن روستا می گویند با توجه به جمعیت فعلی میغان، تقریباً 
همه خانواده های روســتا یک یا دو شــهید را در میان خود و فامیل دارند و 
خانواده شهید به حساب می آیند. برخی بزرگ ترهای »میغان« روزهایی را به 
یاد می آورند که همزمان 300 نفر از اهالی ) معادل یک گردان( در جبهه  های 

جنگ حضور داشتند.

اوضاع، بحرانی تر از همیشه برای بارسلونا

مشکلی که مسی هم 
نمی تواند حلش کند

داغ های دروغکی

روزمره نگاری 

روستاگردی

اولین دبستان ایرانی چگونه ساخته شد؟
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ورزش: برنده دربی نود پرسپولیس بود. مردان کالدرون در 
یک بازی پر برخورد و پر حادثه موفق شدند با نتیجه یک بر 
صفر رقیب سنتی خود را شکست داده و به رده دوم جدول 
صعود کنند. نکته جالب این بازی گلزنی مهدی عبدی بازیکن 

ناشناخته سرخ ها در بدو ورود به زمین بود. 

نبرد پراشتباه
با آغاز جدال شاگردان کالدرون و استراماچونی هواداران تصور 
می کردند یک بازی متفاوت را از سوی دو تیم شاهد خواهند 
بود اما عمر مفید این بازی جذاب تنها پانزده دقیقه بود. استرس 
بازیکنان تازه وارد دو تیم نیز منجر به افزایش پاس های اشتباه 
شده بود تا رفته رفته از کیفیت بازی کاسته شود. در این میان 
فریادهای مربیان آرژانتینی و ایتالیایی دو تیم به دلیل عدم 
 شــناخت کافی از فضای دربی پایتخت هم سودی نداشت.

پنالتی پر ماجرا
تنها اتفاق هیجان انگیز نیمه اول پنالتی استقالل بود که با 
حرف و حدیث فراوانی همراه شد. بازی در میانه میدان جریان 
داشت که در دقیقه ۲۶، داریوش شجاعیان با توپ وارد محوطه 
جریمه پرسپولیس شد که شجاع خلیل زاده به پشت پای این 
بازیکن ضربه زد و بنیادی فر نقطه پنالتی را به سود استقالل 
نشان داد.ضربه علی کریمی را البته بیرانوند به بیرون زد.در 
مورد این پنالتی گفته می شود داور نباید پنالتی می گرفته و 
البته پس از زدن ضربه باید دستور به تکرار می داده که اختالف 

نظر های زیادی در این مورد وجود دارد.

 سرشکسته کنعانی زادگان
بعد از فرصت سوزی علی کریمی، بازی درون زمین آرام تر شد 
اما روی سکوها به التهاب کشیده شد. در دقیقه ۳۹، مرتضی 
تبریزی با کنعانی زادگان درگیر شد و او را هل داد تا این مدافع 
زمین بخورد. در همین حین یکی از هواداران استقالل جسم 
سختی را به ســمت کنعانی زادگان پرتاب کرد و به سر این 
بازیکن خورد تا از این ناحیه دچار خونریزی شود. یک پنالتی 
سوخته و چند موقعیت نصفه و نیمه و یک سر شکسته حاصل 

نیمه نخست دربی ۹0 بود.

تعویض طالیی
در نیمه مربیان دو تیم با چهره ای هجومی تر وارد زمین شدند 
و استراماچونی و کالدرون برای تغییر جریان بازی تعویض 
های خود را استارت زدند که تعویض طالیی این بازی متعلق 
به کالدرون بود.در دقیقه 80 بازی کالدرون مهدی عبدی را به 
میدان فرستاد که این بازیکن کمتر از یک دقیقه از حضورش 
در زمین در شلوغی محوطه جریمه صاحب موقعیت شوت زنی 

شد که ضربه او بعد از برخورد به تیرک دروازه به پشت حسینی 
اصابت کرد و وارد دروازه استقالل شد تا بازی یک بر صفر شود.

 بازی احساسی آبی ها با 10 نفر
پس از گل پرسپولیس بازیکنان استقالل بازی بدون هدف را 
در دستور کار خود قرار دادند که حاصل این اتفاق درگیری 
کنار زمین میان بازیکنان خط میانی پرسپولیس و مدافعان 
استقالل بود. پرسپولیسی ها که به خوبی ارزش این پیروزی 
را درک کرده بودند با ارسال توپ به کناره های زمین بازی را 
مدیریت کردند تا این بازی را با همین نتیجه به پایان برسانند. 
در دقایق پایانی بازی نیز علی کریمی با کف پا به بدن عبدی زد 
و بنیادی فر با نشان دادن کارت زرد دوم به علی کریمی، این 

بازیکن را اخراج کرد تا استقالل ۱0 نفره شود. 

شعار هواداران علیه »آقای اخراج« 
 تعدادی از هواداران استقالل بعد از باخت در دربی خواستار 
اخراج استراماچونی بوده و علیه او شعار دادند. آن ها خواستار 
برکناری این مربی ایتالیایی شدند و اعتقاد داشتند هرجا بوده 
فقط اخراج شده اســت. برخی از هواداران هم شعارهایی را 
علیه فتحی، مدیرعامل استقالل سردادند. آن ها با سردادن 
شعار »فتحی حیا کن، استقالل را رها کن« خواستار جدایی 

وی شدند.

کالدرون: بیرانوند یک گل را از استقالل گرفت
گابریل کالدرون، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری 
پس از این دیدار اظهار کرد: به تیمــم تبریک می گویم. 
خیلی مردانه جنگیدند و بازی خوبی به نمایش گذاشتند. 
در این بازی ها معموال هر تیمی که گل اول را می زند جلو 
می افتد. ما بهترین دروازه بان آسیا را داریم و یک گل را از 

استقالل گرفت. 
سرمربی پرسپولیس درباره کیفیت پایین این تیم باوجود برد 
در دربی بیان کرد: من گفتم که پس از پنالتی بهتر بازی کردیم. 
ما در حال عوض کردن سبک بازی مان هستیم. در این دوره 
باید ببریم. من با نظر شما موافق نیستم و داریم بهتر می شویم.

کالدرون درباره به میدان فرســتادن عبدی گفت: مربی هر 
بازی را متفاوت می بیند. مربی باید بتواند بازی خوانی داشته 
باشد و فرصت اشتباه نداریم. من به تیمم تبریک می گویم. 
همه بازیکنان خوب بازی کردند و کسانی که به عنوان بازیکن 
تعویضی به میدان رفتند خوب بودند. من از هر سه تعویضم 
راضی هستم. این سه تعویض روند تیم را بهتر کرد و گلمان را 

هم یکی از این بازیکنان زد.
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن 
است عبدی در بازی های آینده فیکس باشد گفت: من روی 
تمام بازیکنان حساب باز می کنم و هرکس ممکن است جزو 

۱۱ بازیکن اصلی در بازی بعدی باشد. 

استراماچونی: نتیجه مساوی عادالنه بود
آندره آ استراماچونی سرمربی استقالل در نشست خبری 
پس از دیدار تیمش برابر پرسپولیس که با شکست یک 
بر صفر آبی ها به پایان رسید، گفت: به نظرم بازی را بهتر 
از پرســپولیس آغاز کردیم. ما تا زمــان ضربه پنالتی از 
پرســپولیس بهتر بودیم. حتی بعد از ضربه پنالتی هم 
مسابقه حالت تعادلش را داشــت. حتی با اینکه در نیمه 
دوم هم خوب بــازی نکردیم، به نظــرم نتیجه عادالنه 
مساوی بود. قبل از گل پرسپولیس من موقعیتی از این 

تیم ندیدم.
او درباره بازی کردن با ســه دفاع گفــت : چیزی که من 
دوست ندارم این اســت که ما با اینکه در نیمه نخست 
شجاعانه بازی کردیم در نیمه دوم خوب نبودیم. ما قائدی 
و محسن کریمی را آماده کردیم که به زمین بیاید. این 
تمام عناصر تهاجمی ای بود که ما در تیم داشتیم ضمن 

اینکه یکی از بازیکنانمان را هم در اختیار نداشتیم.
او در پایان درباره برنامه اش برای رسیدن استقالل به روند 
ایده آل، اظهار کرد: اول از همه که باختن در داربی اتفاقی 
است که باید به آن واکنش نشــان دهیم نه این که آرام 
باشیم. ما این داربی را باختیم و تازه چهار مسابقه را پشت 
سر گذاشتیم و امتیازاتی که می خواستیم را نگرفتیم. از 

این پس باید به دنبال جمع کردن امتیازات باشیم.

پرسپولیس با شکست استقالل دوم شد

فتح دربی با تک تیرانداز مرموز 

رقابت غول های اروپا برای جذب ستاره جوان سالزبورگ
ورزش: پس از درخشش ارینگ هالند، بازیکن نروژی و جوان تیم سالزبورگ، در هفته اول 
لیگ قهرمانان اروپا، حاال بهترین تیم های اروپا مشتری او شده اند. هالند ۱۹ ساله با ثبت سه  
گل در بازی تیمش مقابل خنک، عالوه بر ثبت نخستین هت تریک فصل جدید لیگ قهرمانان 
اروپا به عنوان بازیکن هفته این رقابت ها نیز انتخاب شد.  همین درخشش باعث شد، بهترین 
تیم های اروپایی برای خرید او مذاکرات را با سالزبورگ آغاز کنند. بارسلونا نخستین تیمی است 
که برای جذب این بازیکن جوان ابراز تمایل کرده است. میرور هم در گزارشی از منچسترسیتی، 

منچستریونایتد و یونتوس به عنوان دیگر مشتریان ستاره جوان سالزبورگ نام برده است.

رونالدو: خستگی یوونتوس مقابل ورونا عادی بود
ورزش: ستاره یوونتوس می گوید تحلیل رفتن انرژی بازیکنان این تیم غیرطبیعی نیست. 
کریستیانو رونالدو می گوید: »مهم ترین نکته این است که ما بازی این هفته را بردیم. با توجه 
به بازی هفته قبل مان در لیگ قهرمانان خسته بودیم. این خستگی با در نظر گرفتن سفر به 
خانه حریف و بازی سنگینی که در مادرید داشتیم عادی است اما با این وجود ما به چیزی که 
می  خواستیم رسیدیم.« ستاره پرتغالی یوونتوس سپس به سؤالی درباره ژستی که در دقایق 
پایانی بازی تیمش مقابل اتلتیکومادرید رو به هواداران تیم میزبان گرفت گفت: »بعضی از 

مردم دوست دارند اراجیف بگویند. همین. بیش از اندازه آدم  احمق وجود دارد.«

سولسشر: پوگبا هیچ جا نخواهد رفت
ورزش: سرمربی منچســتریونایتد درباره شــایعات مربوط به انتقال پل پوگبا به 
رئال مادرید هیچ نگرانی ندارد. اوله گنار سولسشــر می گوید: » من از بابت پوگبا 
نگران نیستم و هرگز هم در این باره نگران نخواهم شد چرا که پوگبا در این باشگاه 
ماندنی اســت. من به رئیس رئال مادرید گوش نخواهم داد. اگر ماجرای مذاکرات 
و تالش های مادرید از ماه ژانویه شروع شــود باز هم نگران نخواهم شد. اگر دوباره 
مجبور شویم با شایعات روبه رو شــویم همان طور که در طول تابستان از پسشان 

برآمدیم موفق خواهیم شد.«

امری: پپه باید سریع تر با آرسنال سازگار شود
ورزش: سرمربی آرســنال توقع دارد نیکالس پپه، ســتاره جدید این تیم هر چه 
ســریع تر خودش را با آرســنال تطبیق دهد. اونای امری می گوید: » نیکالس پپه 
باید بیشتر خودش را سازگار کند. او خوب بازی می کند ولی ما می دانیم که او باید 
عملکرد بهتری داشته باشد و برای همین از او می خواهم هر چه سریع تر این روند جا 
افتادن در تیم را کامل کرده و خود را با شرایط جدید سازگار کند. برای مثال بازی با 
استون ویال بهترین فرصت است. ما در وهله اول تالش می کنیم تا او بتواند با شرایط 

جدید سازگار شود«.

سینا حسینی: ناکامی استقالل در دربی ۹0 را می توان 
حاصل یک تفکر غلط در باالترین سطح مدیریت این باشگاه 
دانست. بدون تردید هیچ کسی به اندازه امیر حسین فتحی 
در این بین مقصر نیست. مدیرعامل استقالل که از میانه های 
فصل قبل به فکر برکناری وینفرد شفر افتاد و با اتهام های 
مختلف با کمک علی خطیر تالش کرد پروســه برکناری 
پیرمرد آلمانی را رقم بزند، حاال باید به عنوان متهم اصلی این 

ناکامی محاکمه شود.

دلیل استخدام استرا
البته فتحی به واسطه مدیریت کم خطرش برای مسعود 
سلطانی فر موقعیت خود را در معرض خطر نمی داند و با 
لبخند همه چیز را زیر سیبلی رد می کند اما باید امروز از وی 
سوال کرد که هدف از برکناری شفر و حضور استراماچونی 
در کادر فنی استقالل چه بود؟ مگر قرار نبود روند تغییر در 
ساختار فنی استقالل به موفقیت این تیم در فصل جدید 
ختم شــود پس اســتقالل به چه دردی گرفتار شده که 
نتوانســته در چهار بازی ابتدایی خود در لیگ برتر از پس 

حریفانش بر بیاید.

تیشه به ریشه
مدیرعامل استقالل پیش از دربی نود در گفت و گو با جواد 
خیابانی پیش زمینه این ناکامی را مهیا کرد و مدعی شد این 
تیم دچار دگردیسی شده و اسکلت تیم تغییر کرده و باید 
زمان کافی را به کادر فنی و بازیکنان داد اما به این نکته اشاره 
نکرد که سهم او در ایجاد چنین فضایی به چه مقدار بوده 
است؟ مگر نه اینکه تیم های حرفه ای جهان اولویت اصلی 
خود را بر حفظ ستاره های فصل گذشته قرار می دهند پس 
چرا در جریان حفظ بازیکنان کلیدی تیم در فصل گذشته 

نظیر پاتوسی این اتفاق رخ نداد؟
مطمئنا فتحی و یارانش در باشگاه استقالل مدعی اند داللی 
پیرمرد آلمانی و فرصت طلبی او عامل جدایی پاتوسی شده 

اما به نظر می آید دیگر این حنا برای هواداران استقالل رنگ 
باخته چون همه به این واقعیت پی برده اند که نبود مدیریت 

کارآمد زمینه ساز این اتفاق بوده و بس.

ترفندهای نخ نما شده
سناریوی دشمن سازی فتحی و هم قطارانش در باشگاه 
استقالل این تیم را به جایگاهی بهتر از پانزدهم جدول 
نرسانده اســت. بازی با کلمات حقوقی و سناریو سازی 
در موضوعات حقوقی شاید در تخصص فتحی و کابینه 
اش باشــد اما تاریخ مصرف اینگونه رفتارها از بین رفته 
اســت. نمونه بارز این اتفاق در بازی رسانه ای فتحی و 
اهالی باشگاه اســتقالل در ماجرای محرومیت فرشید 
اسماعیلی بود. فتحی که روزگاری امور حقوقی فوتبال 
ایران در باالترین سطح فدراســیون را انجام می داده به 
خوبی می دانست اعتراض آن ها در ماجرای محرومیت 
اسماعیلی هیچ ثمری ندارد اما برای راضی نگه داشتن 
هواداران و آرام نگه داشــتن فضا در برابــر منتقدانش 
این بازی را بــه راه انداخت تا اینگونــه وانمود کند که 
فدراسیون قصد دارد کارشــکنی کند. البته بازی روانی 
آقای مدیرعامل تا حدودی هم به سرانجام رسید اما امروز 
فتحی و دوستانش باید پاسخگوی خیل عظیم هواداران 

این باشگاه باشند.

در انتظار تصمیم وزیر
حاال احتماالً بازی بعدی فتحی انداختــن توپ در زمین 
سرمربی اســت و در این میان مربیان خانه نشین و بعضاً 
پیشکسوتان فصلی استقالل به کمک وی خواهند آمد تا 
شــاید آقای مدیرعامل چند صباح بیشتری روی کرسی 
مدیرعاملی باقی بماند. از این رو باید به سراغ وزیر ورزش رفت 
تا ببینیم همان گونه که او تصمیم به کنار گذاشتن ایرج عرب 
گرفت آیا درباره استقالل هم همین تصمیم را خو اهد گرفت 

یا اینکه همچنان استقاللی ها باید فتحی را تحمل کنند.

ورزش: تیم ملی کشتی آزاد ایران با یک طال ، یک نقره  و 
دو برنز کارش را با عنوان چهارمی در رقابت های قهرمانی 
جهان تمام کرد. روسیه، قزاقستان و آمریکا به ترتیب اول 
تا سوم شدند. در آخرین روز این رقابت ها  حسن یزدانی 
که با کوالک خود در مسابقات جهانی تنها با هشت دقیقه 
مبارزه به دیدار پایانی رســیده بود بدون انجام مبارزه در 
فینال توانست تنها طالی تیم ملی را بدست آورد. مدیپاک 
پونیا کشتی گیر 8۶ کیلوگرمی هند به دلیل مصدومیت 
قادر به انجام مســابقه نبود و از شرکت در مسابقه فینال 
انصراف داد تا یزدانی برسکوی نخست دنیا بایستد. پونیا 
در این باره می گوید:  »آرزو داشتم در فینال به میدان بروم 
ولی مصدومیت بخشی از زندگی حرفه ای یک ورزشکار 
است.« دیپاک می گوید :»کشــتی گرفتن مقابل حسن 
یزدانی شــانس بزرگی بود، اما نتوانستم در این مسابقه 
شرکت کنم، چون با این شرایط توان جنگیدن با حریفم 
را نداشتم.«  دیروز پیش از یزدانی البته بهنام احسان پور 
کاروان ایران را صاحب مدال برنز دیگر کرده بود. این کشتی 
گیر مازندرانی در رده بندی وزن ۶۱ کیلو توانســت با یک 
نمایش مقتدرانه و ثبت نتیجه 8 بر صفر عباس رحمان اف از 

ازبکستان را شکست دهد و صاحب مدال برنز جهان شود.
دیگر مدال آور ایران در ایــن تورنمنت علیرضا کریمی با 
شکســت مقابل جی دن کاکس آمریکایی به عنوان دوم 
و مدال نقره دســت یافت. همچنین یونس امامی نیز از 

مسابقات کشتی قهرمانی جهان مدال برنز گرفت.

 کسب دو سهمیه از ۶ سهمیه 
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 ۵۷ کیلوگرم با کســب عنوان پنجمی و حسن 
یزدانی با صعود به دیدار نهایــی وزن 8۶ کیلوگرم موفق 
به کسب دو سهمیه از ۶ ســهمیه برای کشتی آزاد ایران 

در المپیک ۲0۲0 توکیو شدند اما امیر محمد یزدانی در 
۶۵، رضا افضلی در ۷۴، علی شعبانی در ۹۷ و یداهلل محبی 
در سنگین وزن با حذف از رقابت های جهانی قزاقستان، 

سهمیه المپیک را از دست دادند.
کشتی آزاد ایران برای کســب چهار سهمیه باقی مانده 
باید در رقابت های گزینشــی قاره ای و جهانی که اوایل 
سال آینده برگزار می شود، شرکت کند. از میان ۱0 وزن 
رقابت های کشــتی آزاد، اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴، 8۶، ۹۷ و 
۱۲۵ کیلوگرم جزو اوزان المپیکی محسوب می شوند و 
کشتی گیران در این ۶ وزن در رقابت های المپیک به روی 

تشک می روند.

حق خوری آشکار 
تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در حالی با کسب یک مدال 
طال، یک نقره و دو برنز به کار خود در مسابقات کشتی آزاد 
قهرمانی جهان در قزاقستان پایان داد که با توجه به ۹۱ 
امتیاز کسب شده عماًل باید روی سکوی سومی مسابقات 
قرار می گرفت اما مسئوالن برگزار کننده رقابت ها رتبه 
ایران را چهارم اعــالم کردند که با اعتراض مســئوالن 

فدراسیون کشتی کشورمان همراه بود.
حمید سوریان، نایب رئیس فدراســیون کشتی در این 
خصوص گفت: علت این موضــوع را نمی دانم اما پیگیر 
هستیم هر چند بعید به نظر می رسد تغییری صورت گیرد. 
غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نیز در این 
خصوص عنوان کرد: واقعا جالب است به کشتی گیری که 
حذف شــده چهار امتیاز دادند تا آمریکا روی سکو برود. 
چطور کشتی گیری که دریک شانزدهم نهایی حذف شده 

چهار امتیاز گرفته؟
محســن کاوه، مدیر تیم های ملی کشتی آزاد نیز با بیان 
اینکه حتی مسئوالن برگزاری مسابقات به ما خبر دادند 
که آماده حضور در مراسم سکو باشیم اما به یک باره نتایج 

تغییر کرد.

بررسی دالیل ناکامی آبی ها در فصل جدید

»فتحی« کاپیتانِ مقصران اصلی
سکوی سومی جهان را از تیم ملی گرفتند

ایران اسیر مافیای کشتی دنیا
ضد  حمله

علیپور: عبدی خواب دیده بود گل می زند
ورزش: علی علیپور در خط حمله پرســپولیس موقعیــت زیادی به 
دســت نیاورد هرچند تیمش در نهایت توانست با گل مهدی عبدی به 
برتری برسد. مهاجم شماره ۷0 پرسپولیس بعد از برد برابر استقالل در 
میکسدزون ورزشگاه آزادی گفت:» دربی شرایط خاص خودش را داشت 

و خداراشکر با پیروزی از زمین بیرون آمدیم.«
او افزود: »این دربی مثل بازی های قبل هم تیم استقالل هم تیم ما تنش 
زیادی داشتیم و زیاد روی زمین می افتادیم و به همین خاطر هیجان 
بازی در نیمه اول از بین رفته بود. خداراشکر در نیمه دوم شرایط بهتر 

شد و توانستیم گل بزنیم.«
مهاجم پرسپولیس درباره گلزنی مهدی عبدی بازیکن جوان این تیم 
گفت: »مهدی عبدی بازیکن خوب و  جوانی اســت. او چند روز پیش 
می گفت خواب دیدم که گل می زنم و وقتی آمــد توی زمین گل زد. 

خداراشکر به برد رسیدیم و آنچه کادر فنی می خواست اجرا کردیم.«

مدیرعامل پرسپولیس دربی را تحریم کرد
ورزش: پس از اینکه محمدحســن انصاری فرد از عدم تعلق بلیت به 
باشگاه پرســپولیس خبر داد، خود او تصمیم گرفت که وارد استادیوم 
نشود و به نوعی تماشای دربی را تحریم کند. او در این خصوص گفت: 
این حرکت به نشانه احترام به عوامل مرتبط با باشگاه چون هیئت مدیره، 
اعضای تیم، کارکنان، رســانه ها، عوامل اقتصــادی و همکار و به ویژه 
پیشکسوتان پرسپولیس است که در اختیار داشتن بلیت این مسابقه، 
حداقل خواسته ای بود که باید تأمین می شد، اما کارشکنی های صورت 

گرفته مانع از آن شد.

میرزابیگی: هم پنالتی اشتباه بود، 
هم تکرار نشدنش

ورزش: کارشــناس داوری فوتبال کشــور معتقد اســت، بنیادی 
فر عملکرد خوبی در دربی ۹۱ نداشــته اســت. ابراهیم میرزابیگی 
پیشکســوت داوری در رابطه با قضاوت موعود بنیادی فر در دربی 
۹۱ گفت: »در کل مســابقه بیشــتر تحت تاثیر پنالتــی ای بود که 
بنیادی فر گرفت. به نظرم اشــتباهات ریزی داشت که تحت تاثیر 
اشــتباه بزرگ تر این  داور قرار گرفت و فکر می کنم اگر آن پنالتی 
را به اشتباه اعالم نمی کرد، می توانستیم بگوییم که قضاوت خوبی 
داشته است.« او در مورد پنالتی اســتقالل توضیح داد: )پنالتی که 
نمی گرفت هیچ، باید حتما به بازیکن اســتقالل هم اخطار می داد، 
چون می خواســت با تمــارض پنالتــی بگیرد. فکر مــی کنم این 

بزرگترین اشتباه بنیادی فر در این بازی بود«.
بنیادی فر در رابطه با اینکه باید پنالتی تکرار می شد نیز بیان کرد: »اگر 
پنالتی گرفته شــد و داور مصر هم بود، باید پنالتی تکرار می شد و این 

اشتباه دوم داور بود.«

بیرانوند: می دانستم داور برای استقالل پنالتی 
می گیرد

ورزش: دروازه بان پرسپولیس می گوید از دو روز قبل از بازی می دانسته 
داور در دربی به سود استقالل پنالتی می گیرد! علیرضا بیرانوند می گوید: 
»پنالتی زدن در دربی برای هر بازیکنی ســخت اســت، چرا که تمرکز 
باالیی می خواهد. من می دانستم که داور در این مسابقه برای استقالل 
پنالتی می گیرد و حتی از یکی دو روز قبل پنالتی زدن هر یک از بازیکنان 
استقالل را برای خود تصویرسازی کردم که در نهایت قرعه به نام علی 
کریمی افتاد. خدا را شــکر می کنم که به من کمک کرد تا این پنالتی 

را مهار کنم.«

کنعانی زادگان: خوشحالم در نخستین حضورم 
در دربی برنده شدم

ورزش: محمدحســین کنعانــی زادگان پس از برتری یــک بر صفر 
پرسپولیس در دربی گفت: »خدا را شکر می کنم که در این بازی پیروز 
شدیم و خیلی خوشحالم در نخســتین حضورم در دربی برنده شدم. 
من در دربی معروفی که ایمون زاید ســه گل زد، حضور داشــتم، اما 
روی نیمکت بودم و به زمین نرفتم و امروز نخســتین حضورم در دربی 
بود. دســت تک تک هواداران، هم آن هایی که در استادیوم بودند و هم 

آن هایی که در خانه حضور داشتند را می بوسم.«
وی درباره حاشیه های نیمه اول که منجر به پرتاب اشیا از سوی هواداران 
استقالل و شکستگی سرش شد، گفت: »من توپ را بیرون زدم و کاری 
نکردم. دوست ندارم درباره هواداران استقالل حرف بزنم. مهم نیست 

آن ها چه می گویند و مهم، تیم خودم است.«

منهای فوتبال

قهرمانی دونده ایرانی در لیگ عراق
ورزش: دونده کشــورمان که به لیگ عراق پیوسته است در مرحله 

نخست مسابقات صاحب دو عنوان قهرمانی شد.
علی خدیور، ملی پوش دو و میدانی کشورمان که با تیم الشرطه عراق 
قرارداد بسته است در مرحله نخست رقابت ها در دو ۲00 و ۴00 متر 

توانست دو مدال طال را برای این تیم کسب کند.
لیگ عراق در سه مرحله برگزار می شود و مرحله دوم مسابقات دو ماه 

دیگر برگزار خواهد شد.

تیم بسکتبال سه نفره دختران 
در راه جام جهانی

ورزش: فهرســت نهایی تیم ملی بسکتبال ســه نفره دختران زیر 
۲۳ سال برای حضور در جام جهانی چین اعالم شد. شیدا شجاعی، 
کیمیا یزدیان طهرانی، ناهیده اسدی و نگین رسولی پور چهار بازیکن 
اعزامی به این رقابت ها خواهند بود. تیم ایران در این رقابت ها با قرار 
گرفتن در گروه C با تیم های مغولســتان، رومانی، آلمان و اوگاندا 

همگروه است.

حذف امیر مهدی زاده از کاراته وان شیلی
ورزش: در دومیــن روز لیگ ســری آ ســانتیاگو در شــیلی، امیر 
مهدی زاده در وزن ۶۷- کیلوگرم مردان به میدان رفت و در نهایت با 
شکست مقابل حریف قزاق حذف شد. مهدی زاده در چهارمین بازی 
خود ۴ بر ۲ نتیجه را به امیرعلی دیدار از قزاقســتان دارنده عنوان 
نایب قهرمانی آســیا ۲0۱۹ و یک نقره و دو برنــز لیگ های جهانی 

۲0۱۹ واگذار کرد.
با شکست حریف قزاقستانی مقابل نماینده برزیل، مهدی زاده شانس 

حضور در ادامه رقابت ها را از دست داد.

تیم بسکتبال نفت آبادان راهی تایلند شد
ورزش: تیم پاالیش نفت آبادان که ســال گذشــته بــا قهرمانی 
در لیگ برتر کشــور توانســت جواز حضــور در رقابت های جام 
باشگاه های آسیا را بدســت آورد، بامداد امروز تهران را به مقصد 

بانکوک تایلند ترک کرد.
این تیم که برای نخســتین بار اســت به عنوان نماینده ایران در 
جام باشگاه های آسیا شــرکت می کند، برای حضور موفق در این 
مســابقات چند بسکتبالیســت مطرح کشــور از جمله حدادی، 
نیکخواه بهرامی، داوودی، حســن زاده و کاظمــی را به خدمت 

گرفته است.
مسابقات باشگاه های آسیا از دوم مهرماه در بانکوک تایلند آغاز خواهد 
 شد که نفت ایران در گروه نخســت با تیم های تک تایلند، المحرق 

بحرین و فوبیون تایوان همگروه است.
در دوره قبلی مسابقات جام باشگاه های آسیا، پتروشیمی بندرامام 

عنوان قهرمانی را بدست آورده بود. 

ظاهری: برای بوکس ایران متأسفم
ورزش: کاپیتان سابق تیم ملی بوکس ایران با انتقاد از بزرگ  نمایی ها 
در مورد نتیجه تیم ملی بوکس در رقابت های قهرمانی جهان ۲0۱۹ 
روســیه، گفت: اگر پیروزی مقابل بوکســورهای فلسطین، عراق و 
چین تایپه پیشرفت اســت، برای بوکس ایران متأسفم. وی افزود: 
متأسفانه این روزها َجو خوبی در بوکس حکمفرما نیست و دوستان به 
جای بررسی و بحث در مورد مسائل فنی، به مسائلی دیگر می پردازند 
و این موضوع برای هر دو جبهه وجود دارد، چه کسانی که اآلن روی 

کار هستند و چه کسانی که قباًل روی کار بوده اند. 

تست دوپینگ دو تیرانداز مثبت شد
ورزش: در جریان مسابقاتی که در رشته تیراندازی از ورزشکاران در 
داخل کشور گرفته شده، تست دوپینگ دو تیرانداز مثبت شده است.
یکی از تیراندازان دفاعیات خود را در این خصوص به فدراسیون داده 

و فدراسیون پزشکی نیز در حال بررسی موضوع است.
یکی از ورزشــکاران نیز معافیت مصرف درمانــی )TUE( از دارو 

داشته است.
برخی شنیده ها حاکی از این اســت که نمونه های مثبت شده برای 
چهار ورزشکار اســت. این نمونه ها در مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه 
گرفته و نتایج اعالم شــده مربوط به تاریخ ۱۶ شهریور است. نکته 
جالب اینجاست که فدراســیون تیراندازی ۲0 شهریور در خصوص 

دوپینگ اطالع رسانی کرده است.

امیرمحمد سلطان پور: هنوز مدت زیادی از آغاز فصل جدید 
اللیگا نگذشته، اما آبی و اناری پوشان شنبه شب دومین شکست 
خارج از خانه فصل خود را نیز با نتیجه ۲بر0 مقابل خرانادا متحمل 
شدند تا مشخص شود مشکالتی اساسی در بارسلونا وجود دارد. 
در این بازی لیونل مسی بار دیگر به عنوان بازیکن ذخیره به میدان 
آمد اما نتوانست تأثیر آنچنانی داشته باشد. این بارسا مشکالتی 
دارد که کاپیتانی مثل این مسی نیز به نظر نمی رسد بتواند آن ها را 
حل کند. نگران کننده تر از شکست ۲بر0 مقابل خرانادا، شکل و 

شیوه رویکرد و بازی بارسلونا در این دیدار بود.

گرانادا از سال ۲0۱۴ نتوانسته بود بارسا را شکست دهد اما لوکاس 
آلکاراز ســرمربی این تیم در آن ســال پیش از بازی نیز امیدوار 
بود که تیم سابقش دوباره پیروزی را بدست خواهد آورد: »واقعاً 
نمی خواستم در شــرایط کنونی والورده باشــم. آن ها در میانه 
هفته گذشته یک دیدار ســخت را در دورتموند به میدان رفتند 
و اکنون باید در خانه گرانادا به میدان بروند که بســیار روی فرم 
است«. بر خالف این تیم، فرم خارج از خانه بارسلونا افتضاح بود به 
گونه ای که والورده نیز در مصاحبه پیش از بازی به آن اعتراف کرد: 
»زمانی که ما در خارج از خانه بازی می کنیم، سطح مالکیت توپ 

و تأثیرگذاری تیم ما کاهش پیدا می کند. این 
عوامل سبب شده که ما نتوانیم نتایجی که 

دلخواهمان باشد را بدست بیاوریم. هر 
کاری که در خانه به خوبی آن را انجام 
می دهیم گویا در خارج از خانه انجام 
آن را فراموش می کنیم. ما باید این را 
تغییر داده و قوی تر و قاطع تر باشیم«.
آن ها نتوانســتند در زمین گرانادا 
نیز این گونه باشند تا حریفشان با 

کسب سه امتیاز به صدر جدول اللیگا صعود کند و مسی نیز 
به خاطر هنوز آماده نبودن باز هم از روی نیمکت کار را آغاز 
کرد. همین عامل سبب شد بارسا در نیمه نخست حتی با 
داشتن عناصری مانند گریزمان و سوارز نتوانست حرف 
خاصی در خط حمله خود داشته باشد. در طرف 
دیگر زمین آن ها یعنــی خط دفاع اوضاع 
بدتر نیز بود که البته تعجبی نداشــت. 
توقف بــدون گل مقابــل دورتموند 
تنها بــازی این فصل آن هــا بود که 
موفق شده بودن کلین شیت کنند. 
دریافت ۹ گل در پنج بازی آمار 
شــرم آوری برای بارسلوناست 
که نشان می دهد آن ها به جای 

خرج ۱۲0 میلیون یورو بر روی مهاجمی مثل گریزمان که هنوز 
به خوبی جایگاه خود را در تاکتیک تیمش نمی داند و هنوز حتی 
یک شوت داخل چارچوب نیز در بازی های خارج از خانه تیمش 
نزده است، باید مدافعی تراز اول را به تیم خود می آوردند. البته 
آن ها فیرپو را به عنوان مدافع چپ خریداری کرده اند که البته 
روی گل اول گرانادا مقصر اصلی بود. در بین دو نیمه انسو فاتی 
و مسی به زمین آمدند اما با همه این ها باز هم مشخص بود که 
فایده ای ندارد؛ بارسلونایی ها در تمام بازی فقط یک بار به درون 

چارچوب حریف شوت زدند.
بارسلونا نه تنها فراموش کرده که چگونه در خارج از خانه بازی 
کند، بلکه فراموش کرده که کاًل چگونه گل بزند. تنها چیزی 
که این بازی دوباره به ما یادآوری کرد این بود که آبی و اناری 

پوشان تا چه حد به کاپیتان خود تکیه دارند.

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/16

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيئت 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 برابر راى شماره 139860306007000388 - 98/6/7  هيئت 
ــاختمانهاى  ــه 18/97  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س اول / دوم كالس
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س

متقاضى اقاى مجيد فيروز كوهى فر فرزند غالمحيدر  بشماره شناسنامه261
ــاحت 7065 متر مربع  ــتثناء ثمن اعيان به  مس صادره از تربت جام در يك باب مرغدارى باس
ــهد  ــان رضوى بخش 13مش ــده  واقع در خراس پالك3 فرعى از 1470- اصلى  و مجزى ش
ــاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به  ــمى آقاى / خانم مالكيت مش خريدارى از مالك رس
ــود و در صورتى كه  ــت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــالع عموم مراتب در دو نوب ــور اط منظ
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه 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.9807350
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/1

سيد مجتبى جواد زاده
 رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

اصالحيه
ــرح اصالح  ــره در روزنامه هاى قدس مورخه 98/05/30و98/06/16دومورد بدين ش پيرو آگهى هاى منتش

ميگردد
1-كالسه پرونده 165-98آقاى مهران طعامى فرزند محمدتقى خريدارى از مالك رسمى از مالكيت جعفر 

قربا ن پور صحيح مى باشد
2-كالسه پرونده 140-98خانم عزت بليان فرزند على اصغر صحيح مى باشد

صمدابراهيم زاده  / رييس ثبت اسناد و امالك شيروان

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003910- 1398/05/28 هيئت اول موض ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س

ــماره 0741084015 كد  ــنامه ش ــمى اللهى به شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يونس قاس
ملى 0741084015 صادره تايباد فرزند سعيدمحمد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 210 متر مربع 
پالك شماره 283 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از 
مالكيت شكور شاكرى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهى اس نماين

صادر خواهد شد. 9807455
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/17 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/01

غالمرضا آقازاده  /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره  139860308001002300 ـ 1398/05/28  هيئت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــنامه302  ــماره شناس ــد  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فرخ محمديان فرزند محمد  بش بيرجن
صادره ازبيرجند  دريك باب منزل به مساحت 114/30 متر مربع قسمتى  از  پالك 1396  اصلى واقع در 
ــتيگردى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم  ــى دس بخش دو بيرجند از محل مالكيت اقاى  موس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.9807245
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/01                          
على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

ــى 139860306015003982- 1398/6/3 هيئت اول  ــماره 139860306015003980 ال برابر راي ش

ــند رسمي مستقر در واحد ثبتي  ــاختمانهاي فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــالم زاده بواليت پدرش  ــاد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان 1- خانم فاطمه اس ــوزه ثبت ملك تايب ح
ــماره 7640022780 كدملي 7640022780 صادره تايباد فرزند احمد در دودانگ  احمد به شناسنامه ش
ــاحت 545,29 مترمربع پالك  ــور متصل به آن به مس ــدانگ يكباب انبارى و محوطه محص ــاع از شش مش
ــمتى از  ــهد حوزه ثبت ملى تايباد از محل قس ــان رضوي بخش 14 مش ــماره 169 اصلي واقع در خراس ش
ــمتى از پالك 2- خانم زينب اسالم زاده بواليت پدرش احمد به  ــتادى و قس مالكيت ميرمحمود مصلح اس
ــماره 07460008192 كدملي 0746000819 صادره تايباد فرزند احمد در دودانگ مشاع  ــنامه ش شناس
ــماره  ــاحت 545,29 مترمربع پالك ش ــدانگ يكباب انبارى و محوطه محصور متصل به آن به مس از شش
ــمتى از مالكيت  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوي بخش 14مش 169 اصلي واقع در خراس
ميرمحمود مصلح استادى و قسمتى از پالك 3- خانم كلثوم اسالم زاده بواليت پدرش احمد به شناسنامه 
ــاع از ششدانگ  ــماره 7460054781 كدملي 7460054781 صادره تايباد فرزند احمد در دودانگ مش ش
ــاحت 545,29 مترمربع پالك شماره 169 اصلي واقع  يكباب انبارى و محوطه محصور متصل به آن به مس
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت ميرمحمود مصلح  ــان رضوي بخش 14مش در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــمتى از پالك تأئيد محرز گرديده اس ــتادى و قس اس
ــند مالكيت متقاضي اعتراضي  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتي كه اش فاصله 15 روز آگهي مي ش
ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مي توانند از تاريخ انتش داش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
ــند مالكيت  ــاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهي اس نماين

صادر خواهد شد. 9808162
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/16

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003987 الى 139860306015003989 – 1398/6/3 هيئت اول  برابر راى ش
ــند رسمي مستقر در واحد ثبتي  ــاختمانهاي فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان 1- خانم نصرت خسروي خضري به شناسنامه 
ــماره 549 كدملي 0749071559 صادره تايباد فرزند محمدعلي در دودانگ مشاع از ششدانگ يكباب  ش
ــاحت 656,59 مترمربع پالك 169 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت  منزل به مس
ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت مير محمود مصلح استادى و قسمتى از پالك2- خانم زينب اسالم 
زاده بواليت پدرش احمد به شناسنامه شماره 7460008192 كدملي 7460008192 صادره فرزند احمد 
در دودانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت 656,59 مترمربع پالك 169 اصلي واقع در خراسان 

ــتادى و  ــمتى از مالكيت مير محمود مصلح اس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس رضوي بخش 14مش
ــنامه شماره 7460022780  ــالم زاده بواليت پدرش احمد به شناس ــمتى از پالك3- خانم فاطمه اس قس
ــاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت  كدملي 7460022780 صادره تايباد فرزند احمد در دودانگ مش
656,59 مترمربع پالك 169 اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل 
ــتادى و قسمتى از پالك تأئيد محرز گرديده است. لذا به منظور  ــمتى از مالكيت مير محمود مصلح اس قس
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 
ــليم اعتراض، دادخواست  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808163
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/16

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك رضوانشهر

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

اراضى  و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــورخ 1398/06/04 هيئت موض ــماره 139860318017002134م برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رضوانشهر  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــوئيت و محوطه با كاربرى  ــدانگ يكباب س ــت در شش ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آيدا نجفدوس تصرف
مسكونى به مساحت 647/49 مترمربع  پالك 2435 فرعى مفروز و مجزى از پالك3 فرعى از 9 اصلى واقع 

درقريه رضوانده بخش 27 گيالن خريدارى از نسق شوكت ابراهيمى محرز گرديده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض دادخواست خود را  ــليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  ــت در ص به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 1935  آ-9808157
تاريخ انتشار نوبت اول :  1398/07/01

تاريخ انتشار نوبت دوم : 15 /1398/07 
رييس اداره ثبت اسناد و امالك رضوانشهر 

 جعفر عبادى 

اداره ثبت اسناد وامالك حوره ثبت ملك بهار
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860326007000369 مورخه 1398/4/24 هيئت موض ــر راى ش براب
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات  وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى هادى غفارى فرزند جعفر بشماره شناسنامه 393 صادره از بهاردريك ونيم 
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 95490/8 مترمربع پالك 10902 فرعى از  ــاع ازشش دانگ مش
139 اصلى واقع دراراضى بهار بخش چهارهمدان خريدارى ازمالك رسمى وراث آقاى عبداله ميرزائى منش 
ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهى مى شود درصورتى  محرز گرديده اس
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين  ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نس كه اش
ــيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ  ــليم و پس ازاخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض، دادخواس تس

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 163)9808158
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/7/16
رئيس ثبت واسناد امالك بهار- هادى يونسى عطوف

اداره ثبت اسناد وامالك حوره ثبت ملك بهار
 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت شتي اراه و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــمى برابر راى شماره 139860326007000519 مورخه 1398/5/19 هيئت موضوع قانون  فاقد سند رس
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــعلى بشماره شناسنامه 161 صادره  بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مهين مهرى فرزند عباس
ــدانگ يك باب خانه به مساحت 64/ 174 مترمربع پالك 10924  ــه دانگ مشاع ازشش از بهاردراعيانى س
ــطه از  ــده از 228 فرعى از 139 اصلى واقع دربهار بخش چهارهمدان خريدارى مع الواس فرعى مجزى ش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت  ــمى آقاى امير هوشنگ بهمنى محرز گرديده اس مالك رس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــخاص نسبت به صدورس ــود درصورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش داش
ــيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  پس ازاخذ رس
ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  نمايند. بديهى اس

خواهد شد. (م الف 216) آ-9808159
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/7/16
رئيس ثبت واسناد امالك بهار- هادى يونسى عطوف

آگهى اصالحى
ــن  تعيي ــون  قان ــى  آگه ــوع  موض و 1398/6/12-9054  ــمارات 1398/6/27-9065  ش ــى  آگه ــرو  پي
ــماره  ــتان تايباد در مورد راى ش ــمى شهرس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
139860306015003200 – 1398/4/25 ملكى آقاى ناصر عاشورى نيا از محل قسمتى از مالكيت غالم 
ــد كه در آگهى از مالكيت غالم سرور باجرا قيد گرديده است اصالح مى گردد. تاريخ  ــرور باجرات ميباش س

انتشار : 1398/7/1 آ-9808151
غالمرضا آقازاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــه  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 101 به ش ــنامه ش ــت داراى شناس ــر به اينكه آقاى عذرا احمدپرس نظ
ــادروان غالم  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 1/980208ح از اين ش
ــنامه 285 در تاريخ 1343/3/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و  ــت  به شناس احمد احمدپرس

ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  بى بى جان احمدپرست ش ش 286 تاريخ تولد 1287/7/1 صادره تايباد همسر متوفى 

2- صديقه احمدپرست ش ش 55 تاريخ تولد 1307/7/25 صادره تايباد فرزند متوفى
3- سلطان احمدپرست ش ش 2 تاريخ تولد 1310/1/5 صادره تايباد فرزند متوفى

4- عذرا احمدپرست ش ش 101 تاريخ تولد 1311/12/5 صادره تايباد فرزند متوفى
5- غالم حسين احمدپرست ش ش 11 تاريخ تولد 1314/1/21 صادره تايباد فرزند متوفى

6- نورمحمد احمدپرست ش ش 57 تاريخ تولد 1316/9/20 صادره تايباد فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.  تاريخ انتشار : 1398/07/01  آ-9808152
قنبر مرزانى / قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــيخى داراى شناسنامه شماره 0740070681 به شرح دادخواست به كالسه  نظر به اينكه آقاى مرتضى ش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رمضان  ــورا درخواس 4/980206 از اين ش
اميرى  به شناسنامه 305 در تاريخ 1397/10/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  صغرى اقبالى تونه اى فرزند رمضان به شماره ملى 0749470501 متولد 1325/8/1 همسر متوفى 

2- حسين اميرى به شماره ملى 0748743391 متولد 1356/12/20 فرزند متوفى 
3- رضا اميرى به شماره ملى 0749422866 متولد 1363/3/20 فرزند متوفى
4- زيور اميرى به شماره ملى 0749865296 متولد 1365/1/30 فرزند متوفى

5- سعادت اميرى به شماره ملى 0740033263  متولد 1368/08/01 فرزند متوفى
6- حميده اميرى به شماره ملى 0740149547 متولد 1370/10/18 فرزند متوفى

7- شكر اميرى به شماره ملى 0748742859 متولد 1349/03/02 فرزند متوفى

8- كشور اميرى به شماره ملى 0748743383 متولد 1355/01/09 فرزند متوفى
9- عايشه اميرى به شماره ملى 0748742840 متولد 1346/01/01 فرزند متوفى

10- احمد اميرى به شماره ملى 0748742867 متولد 1351/04/01 فرزند متوفى
11- قمرى اميرى به شماره ملى 0730063747  متولد 1342/05/15 فرزند متوفى
12- حسن اميرى به شماره ملى 0730063739  متولد 1340/02/03 فرزند متوفى

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

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.  تاريخ انتشار : 1398/07/01  آ-9808153
حسن رضائى منفرد / قاضى شورا شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

دادنامه
ــتان خراسان رضوى استان خراسان رضوى ... شهر  ــانى اس خواهان: اقاى نعمت اله عارفى فرزند الل محمد به نش

سرخس - روستاى قوش عظيموق
ــان رضوى – شهرستان  ــتان خراس ــانى اس خواندگان : آقاى نظام الدين محمدپور الجى فرزند صفى الدين به نش

تايباد شهر كاريز خ تتنچيان كوچه امام حسن مجتبى ع پالك 54 
2-  آقاى سيد رضا موسوى فرزند سيد محمد به نشانى استان خراسان رضوى شهرستان مشهد - مشهد – بلوار 

آب و برق – هفتم تير 7 چهار راه اول – سمت چپ – پالك 62 يا 58  
خواسته ها: 1- الزام به تنظيم سند خودرو 2. مطالبه خسارت دادرسى

راى شورا
ــه طرفيت خواندگان 1-  آقاى نظام الدين  ــوى خواهان آقاى نعمت اله عارفى فرزند الل محمد ب ــوص دع در خص
ــوى فرزند سيد محمد به خواسته مطالبه صدور حكم  ــيد رضا موس محمدپور الجى فرزند صفى الدين 2- آقاى س
ــتگاه خودرو پرايد سوارى مدل 1383 به شماره پالك 12-189ب76 مقوم به  ــند رسمى يكدس الزام به تنظيم س
ــتناد يك برگ  ــى بدين توضيح كه خواهان اظهار نموده كه به اس ــاب هزينه دادرس 60/000/000 ريال با احتس
ــماره 882403 مورخه 89/6/24 يكدستگاه خودرو با مشخصات ستون خواسته از خوانده ى  مبايعه نامه عادى ش
ــبت به  رديف اول خريدارى كرده ام و تمامى ثمن معامله را پرداخت نموده ام و عليرغم ايفاء تعهداتم تاكنون نس
تنظيم و انتقال سند اقدامى ننموده است مضافاً بر اينكه سند خودرو فوق به نام خوانده رديف دوم آقاى سيدرضا 
ــوى مى باشد كه عليرغم آگهى در روزنامه قدس به شماره 8943 مورخه 1398/1/28 در جلسات رسيدگى  موس
حضور نيافته و هيچ گونه دفاع و يا تكذيب محكمه پسندى از خود بعمل نياورده است لذا شورا با بررسى اوراق و 
محتويات پرونده و با عنايت به مالحظه قولنامه استنادى و احراز معامله بين طرفين و با توجه به استعالم از پليس 
ــد و اينكه  ــند خودرو فوق به نام خوانده رديف دوم به نام خوانده رديف دوم مى باش راهور تايباد اعالم نموده س
ــتندات دعوى حكات از وقوع معامله بين طرفين و تمليك و تملك مورد معامله دارد و توجهاً به اينكه تنظيم  مس
سند از لوازم عرفى معامالت محسوب مى شود عليهذا به استناد مواد 10 و 220 و 225 و 228 و 235 قانون مدنى 
و مواد 198 و 519 و 520 قانون آيين دادرسى مدنى و اصل لزوم و صحت در معامالت حكم به محكوميت خوانده 
رديف اول به پرداخت هزينه ى تنظيم سند و هزينه دادرسى و خوانده رديف دوم را به الزام در يكى از دفاتر اسناد 
ــند خودرو مزبور با مشخصات مندرج در متن دادخواست به نفع خواهان صادر  ــمى تايباد و تنظيم و انتقال س رس
ــت روز قابل  ــردد و اعالم مى نمايد راى صادره در مورد خوانده رديف اول حضورى بوده و ظرف مدت بيس ــى گ م
تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى شهرستان مى باشد و در مورد خوانده ى رديف دوم غيابى بوده و ظرف مدت 
بيست روز قابل واخواهى در همين شورا و ظرف مدت بيست روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان تايباد مى باشد. 9808154  تاريخ انتشار : 1398/7/1
محمدبارى / قاضى شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــه  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 9760 به ش ــنامه ش ــكى داراى شناس ــن بخش نظر به اينكه آقاى محس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ميرزا  ــورا درخواس 1/980238ح از اين ش
بچشكى  به شناسنامه 387 در تاريخ 1398/5/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  گلى شجيعى شيرخانى فرزند كميدا شماره ملى 074878891 همسر متوفى 

2- محسن بخشكى فرزند ميرزا كد ملى 0748437606 فرزند متوفى 
3- ناصر بخشكى فرزند ميرزا كد ملى 0740074792 فرزند متوفى
4- ليال بخشكى فرزند ميرزا كد ملى 0749392916 دختر متوفى

5- فاطمه بخشكى فرزند ميرزا كد ملى 0740074806 دختر متوفى
6- اسماء بخشكى فرزند ميرزا كد ملى 0740364669 دختر متوفى
7- مريم بخشكى فرزند ميرزا كد ملى 0740125745 دختر متوفى

8- نورى بى بى شجيعى نيا فرزند ميرزا كد ملى 0749412631 دختر متوفى 
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.  تاريخ انتشار : 1398/07/01  آ-9808155
قنبر مرزانى / قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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

امالك واقع دربخش15 يزد – على آباد و توابع
 81- اصلى – خانم  مريم احمدى  ششدانگ زمين محصور با بناى احداثى  بطورمفروز قسمتى از پالك ثبتى 
ــاحت 491 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001376مورخ 1398/06/06واقع  برابر به مس

در مزرعه هاشم آباد خريدارى عادى  مع الواسطه  از محمد على  مدير تدين مالك  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.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808156

تاريخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1398/07/01
تاريخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1398/07/16

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

 از طرف على محمد شبانيان تفتى   

ورزش:تک گل برتری پرسپولیسی ها دقیقه 8۱ روی تعویض 
طالیی کالدرون با آوردن مهدی عبدی به ثمر رسید. تا قبل از این 
گل در طول تاریخ برگزاری دربی بزرگ تهران بیش از ۱0 بازیکن 

تعویضی بوده اند که مهم ترین شان را مرور می کنیم.

بنگستون
در لیگ چهاردهم جری بنگستون هندوراسی که در دقیقه ۵۵ به 
عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمده بود موفق شد در ثانیه های پایانی 
روی برگشت شوتی که رامین رضاییان به سمت دروازه  استقالل زده 

بود و در یک فعل و انفعال عجیب دروازه  استقالل را باز کند. 

زاید
پرسپولیســی ها در دربی ۷۴ مصطفی دنیزلی تــرک را روی 
نیمکت خود می دیدند و دو بر صفر عقب بودند. دنیزلی که مرد 
تعویض های طالیی در دربی بود در آن بازی ایمون زاید، مهدی 
مهدوی کیا و حسین بادامکی را به عنوان بازیکن تعویضی به زمین 

آورده بود موفق شد با هت تریک زاید حماسه خلق کند.

شیث رضایی
دربی پنجاه و هشتم شــیث رضایی که نخستین بازی 
خــود در دربی را تجربــه می کرد و به عنــوان بازیکن 

تعویضی به زمین آمده بود توانســت با ضربه سر کار را 
به تساوی بکشاند. بعد از گل رضایی، سهراب انتظاری 
دیگر بازیکن تعویضی پرسپولیســی ها را پیش انداخت. 
با وجود اینکه شاگردان پروین ۲ بر یک از حریف خود 
پیش افتاده بودند اما این پایان کار نبود و استقاللی ها 
توســط محمود فکری و پیروز قربانی در دقایق پایانی 

دو گل به پرسپولیس زدند.

علیرضا اکبرپور
آبی های تهران در اسفندماه ســال ۱۳۷۹ رقیب سنتی خود 
پرسپولیس را شکست دادند. زنده یاد منصور پورحیدری در آن 
بازی در نیمه دوم علیرضا اکبرپور را به جای فرزاد مجیدی به 
زمین فرستاد و این بازیکن روی پاس سیروس دین محمدی 

موفق شد تک گل بازی را به ثمر ساند.

نگاهی به چند تعویض  طالیی در دربی

از »زاید« تا »عبدی«
اوضاع، بحرانی تر از همیشه برای بارسلونا

مشکلی که مسی هم نمی تواند حلش کند

لی
کما

د 
حم

:  م
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عک
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فرهنگ و هنر

سخنى با خوانندگان

خبر

روزنامه قدس از امروز به قيمت هزار تومان عرضه مى شود
از افزايش قيمت روزنامه تا ضميمه هاى روزانه

فرهنــگ و هنــر: وضعيت 
نامناســب تهيه و توزيع كاغذ و 
مواد اوليه مــورد نياز مطبوعات 
و نشــريات در دوره هــاى اخير 
موجب ايجاد مشــكالت فراوانى 
براى رســانه هاى مكتوب كشور 

شــده و اين مشكالت سبب شده قيمت تمام شــده كاغذ و مواد اوليه 
در ماه هاى اخير به صورت بى ســابقه اى سير صعودى به خود بگيرد. به 
همين دليل روزنامه هاى سراسرى چاره اى جز افزايش بهاى تك فروشى 
يا كاهش چشــمگير صفحات خود ندارند. روزنامه قدس نيز براى ادامه 
فعاليت حرفه اى رسانه اى بايد در اين زمينه تصميم مى گرفت و به ناچار 
مســئوالن روزنامه گزينه نخست يعنى افزايش بهاى روزنامه را انتخاب 
كردند تا از اين طريق هم بخشــى از مشــكالت ناشى از گرانى كاغذ  و 
مواد اوليه چاپ كاســته شود و هم به روند توليد محتوا براى مخاطبان 
خللى ايجاد نشود. سرمايه اصلى روزنامه در تمام سال ها اعتماد و همراهى 
مخاطبان هميشگى اش بوده است. به همين دليل معتقديم خوانندگان 
روزنامه دليل اين افزايش قيمت را درك  و به مجموعه رسانه اى قدس در 

ناگزير بودن اين افزايش قيمت اعتماد مى كنند. 
برهمين اســاس از امــروز روزنامه قدس با قيمت هر شــماره 10 هزار 
ريال عرضه مى شــود. البته ذكر اين نكته الزم است كه اين امر موجب 
مى شود عزم همكاران ما براى توليد محتواهاى متنوع در روزنامه قدس 
بيشتر شود. اين امر كه از مدتى قبل آغاز شده و به مرور تكميل خواهد 
شد، با تالش همكاران تحريريه روزنامه ادامه خواهد يافت و خوانندگان 
مى توانند در حوزه هاى مختلف، آخرين اخبار، گزارش ها و تحليل ها را در 
روزنامه بخوانند. روزنامه در حال حاضر با ارائه روزانه سه بسته خبرى و 
ضميمه هاى روزانه ســعى دارد نيازهاى خبرى و رسانه اى خوانندگان را 
تأمين كند. بســته خبرى نخست شــامل اخبار و گزارش هاى خبرى و 
تحليلى در حوزه هاى سياسى، بين الملل، اقتصادى، معارف، اجتماعى و 
صفحه آستان است. در بسته خبرى دوم كه به عنوان قدس زندگى عرضه 
مى شود، عالوه بر پرونده هاى خبرى و تفسيرى درباره رويدادهاى روز، به 
حوزه هاى پرطرفدار ورزش و هنر پرداخته مى شود. بسته خبرى ديگرى 
كه هر روز در قدس منتشر مى شــود، در استان هاى خراسان به عنوان 
قدس خراسان به اخبار و رويدادهاى سه استان خراسان رضوى، شمالى 
و جنوبى مى پردازد و در تهران با عنوان قدس ميهن رويدادهاى خبرى 

چهارگوشه ايران را بازتاب مى دهد.
همچنين روزنامه قدس با تعريف ضميمه هاى روزانه سعى كرده است، 
توجه ويژه خود را به برخى موضوعات  معطوف كند. در ضميمه هايى كه 
فعالً منتشر مى شود روزهاى يكشنبه، خواننده «نقطه سرخط» خواهيد 
بود كه به موضوع جوانان و بيانيه گام دوم رهبر معظم انقالب مى پردازد. 
ضميمه «چراغ» در روزهاى دوشنبه به تحليل وقايع تاريخ معاصر ايران 
اختصاص دارد و سه شنبه ها خواننده «بيت المقدس» هستيد كه به جهان 
اسالم، بيدارى اسالمى و جبهه مقاومت اختصاص يافته است. در روزهاى 
چهارشــنبه، ضميمه «مثبت روايت » منتشر خواهد شد كه به نگاهى 
ديگرباره و متفاوت به رويدادهاى هفته اختصاص دارد. پنجشنبه ها هم 
كودكان ضميمه ويژه خود يعنى «كفشــدوزك» را در روزنامه مى يابند. 
اين ضميمه ها با انتشار زودهنگام، «محتشم» ويژه ادبيات و هنر انقالبى و 

آيينى در روزهاى شنبه تكميل خواهد شد. 

 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان در 
نخســتين  ماه هاى پس از پيروزى انقالب 
اســالمى  كه گونــه اى از ادبيــات به نام 
ادبيات انقالب پا  به ميدان گذاشــته بود و 
از ارزش هــاى انقالب دم مــى زد،  جنگ 
تحميلى آغاز شد و گونه اى از شعر به نام 
«شعر دفاع مقدس» از دل ادبيات انقالب 
پا به عرصه وجود گذاشت. شعرى برآمده 
از بطن واقعيتى ناگزير به نام «شــعردفاع 

مقدس».
شــعر دفاع مقدس كه در همان سال هاى 
آغازين با شــور و حماسه درآميخته بود و 
عمدتاً  از ســوى پيشكسوتانى كه در شعر 
انقالب نيز طبع آزمايى كرده بودند،  سروده 
مى شد،  در دوره نخست وظيفه تهييجى و 
تبليغى را بر عهده داشــت. اين شعر پس 
از جنگ نيز مســير خود را ادامه داد و با 
پايان جنگ متوقف نشد. شعر دفاع مقدس 
در ســال هاى پايانى جنگ و ســال هاى 
آغازين دهه 70 به شــعر اعتراض تبديل 
شد،  اعتراض به فراموشى ارزش هاى دفاع 
مقدس و در دهه 80 نيز اين نوع شعر ادامه 
يافت و اكنون در آغازين سال هاى دهه 90 
شاهد افول اين شعر در بعد كميت هستيم.
البته عده اى از شــاعران معتقدند اكنون 
بايد بازتعريفى نسبت به شعر دفاع مقدس 
داشته باشيم. شعر دفاع مقدس در روزگار 
معاصر بايد با توجه به ســير تكوينى كه 
ً  تعريف شود و از گذر همين  داشته مجددا
تعريف است كه مى توان آينده پيش روى 

آن را روشن تر كرد. 

 تعقل و خردگرايى؛ گفتمان 
امروز شعر دفاع مقدس 

ضــا  ر حميد
 ، ى ســر ر شكا
يكى از شاعرانى 
كــه  معتقــد 
است  شعر دفاع 
مقــدس را بايد 

در هر دوره با توجه به گفتمانى كه در آن 
قرار داشته بررسى كرد.  گفتمان امروز شعر 
دفاع مقدس نيز تعقل و خردگرايى است و 
اگرچه كميت شعرهاى دفاع مقدس امروز 

رو به كاهش گذاشته شــده اما در ميان 
اشــعار نه چندان پر تعداد شاعران امروز،  
مى توان شاهد افزايش كيفيت اشعار بود و 
پختگى الزم را در آن ها ديد. براى فزونى 
كيفيت نيز دســتگاه ها و نهادهاى دولتى 
و خصوصى بايد بــا رويكرد حمايتى و نه 

هدايتى پا به ميدان بگذارند.  
اين منتقد و پژوهشــگر ادامــه داد: بايد 
بپذيريم آفرينش ادبى در زمينه شعر دفاع 
مقدس در سال هاى اخير كم شده است. 
كســانى كه در اين زمينــه تجربه عينى 
داشتند، مانند ما كه زمان جنگ را درك 
كرديم، يا حساسيت خود را نسبت به آن 
سال ها از دست دادند،  يا حرف ها را گفتند 
و حــرف ديگرى براى گفتــن ندارند و يا 
توجه به فرم ها و ساختارهاى تازه براى بيان 
حرف ها ندارند. پس بخشى اين گونه از رده 

خارج شدند.
جوان ها نيز چه بســا دغدغه هاى ديگرى 
دارند، جامعه از آن دغدغه هاى سياســى 
و اجتماعى خــود تا حد زيــادى فاصله 
گرفته و بــه دغدغه هاى فردى تر متمايل 
شده است. گسترش فضاهاى مجازى نيز 
به تغيير ذائقه ها كمك كرده اســت . آن 
سياست زدگى افراطى هم كه در دو دهه 
گذشته و پس از جنگ بر جامعه ما حاكم 
بوده، شــعرا و هنرمندان ما را از پرداختن 
به مواضع سياسى و اجتماعى مانند دفاع 

مقدس دلزده كرده است.
شاعر«حماســه كلمات» با بيــان اينكه  
شــاعرانى هســتند كه هنوز نســبت به 
سال هاى دفاع مقدس اداى دين مى كنند و 
شعر دفاع مقدسى مى سرايند، معتقد است، 
اين شــاعران بدون مالحظات اجتماعى، 
سياسى و امنيتى سال هاى جنگ با درونى 
كردن دانشــى كه از جنگ دارند، امروزه 
بــه آفرينش اصيل ادبــى در زمينه دفاع 
مقدس مى پردازند. تعداد اين افراد ممكن 
است خيلى زياد نباشد، اما آثارشان حاوى 
آن ارزشــى است كه شــعر دفاع مقدس 
هميشــه در افق آرزوهاى خود داشــته 
است، مثالً كتابى از آقاى شرفى خبوشان 
با عنوان «نامت را بگذار وســط اين شعر» 
در انتشارات شهرستان ادب منتشر شد كه 

من در آن شاهد رئاليسم بى رحم و در عين 
حال رمانتيسم نرم و پراحساسى بودم كه 

در شعر جنگ ما كم نظير بود.

 وظيفه شعر،  پاسخ به 
پرسشگرى هاست
محمود اكرامى فر 
نظرى شبيه  هم 
شكارســرى  به 
او معتقــد  دارد، 
اســت: عــده اى 
چون  مى گويند 

سال ها از دفاع مقدس گذشته ، نمى توان 
راجــع به اين واقعه حــرف زد حال آنكه 
قريب به 1400 ســال از واقعه عاشــورا 
مى گــذرد و ما هنوز در قالــب خلق آثار 

هنرى راجع به آن حرف مى زنيم.
خالق مجموعه «دريا تشــنه اســت» با 
بيان اينكه پس از گذشت چهار دهه بايد 
روايت تازه اى از جنگ داشته باشيم ، ادامه 
مى دهد: مطمئناً ديگر نمى توان با نگاهى 
تهييجى و حماسه گونه در خصوص دفاع 
مقدس شــعر سرود چون انگيزه ها تفاوت 
كرده است . آن زمان شعر بايد براى مردم 
انگيزه ايجاد مى كرد تا به جبهه بروند اما 
اكنون زمان پرسشــگرى است و اگر نگاه 
تبيينى به شعر دفاع مقدس وجود داشته 
باشــد، اين شعر موظف اســت به سؤال 
نســلى كه در خصوص «چرايى» جنگ 
پرســش مى كند با زبان هنر پاسخ دهد.   
اكرامى فر با بيــان اينكه مدت ها از جنگ 
جهانى دوم مى گــذرد اما  با توجه به اين 
واقعه اثر هنرى خلق مى شــود، مى گويد: 
هنوز رد گلوله هاى جنــگ ايران و عراق 
بر در و ديوار شــهرهايمان ديده مى شود، 
ســنگرهاى جبهه هاى  خرمشهر، چذابه، 
كردســتان و مهران سر جايشان هستند، 
هنوز زخمى هاى دفاع مقدس روى ويلچر 
نشسته اند و هنوز مادران منتظر پيدا شدن 
پيكرهاى فرزندانشــان هســتند، در اين 

شرايط نبايد از دفاع مقدس حرف بزنيم؟
البته كه نمى توانيم نگاه تهييجى به دفاع 
مقدس داشته باشيم اما يك عمر مى توان 
سخن از زلف يار گفت.  اين شاعر در پايان 

گفت: ما هميشه مى توانيم نگاهى تفسيرى 
و تحليلى راجع به دفاع مقدس داشــته 
باشيم چون همواره در خصوص اين واقعه 
پرسشگرى مى شود و هنر موظف است در 
قالب شعر، داستان ، خاطره و يا هنرهاى 
تصويرى و تجسمى  به اين پرسش ها پاسخ 

دهد.   

 شعر مقاومت
 در ادامه شعر دفاع مقدس

در ادامه اين گزارش به سراغ صادق رحمانى 
رفتيم و نظر او را در خصوص وضعيت فعلى 
شعر دفاع مقدس و اينكه آيا هنوز ژانر دفاع 
مقدس وجود دارد، پرســيديم. اين شاعر 

نظر  از  گفــت: 
شعر  موضوعى 
مقدس  دفــاع 
كرده  تغييراتى 
هم  آن  دليــل 
كه  اســت  اين 

مــا در فضاى جنگ و جهــاد قرار نداريم 
بلكه شعر دفاع مقدس مفهوم ، موضوع و 
محوريتش به سمت مقاومت تغيير كرده 
در نتيجه مى توانيم بگوييم شعر مقاومت 
امروز، ادامه شــعر دفاع مقدس است كه  
فضاى جغرافياى بيشترى را دربرمى گيرد. 
مقاومتى كه ملت هاى ستمديده در مقابل 

حاكمان زور و ستم مدنظر دارند. 

اين شــاعر ادامه داد: در شــعر مقاومت 
شهادت، مقاومت، آزادى خواهى و عدالت 
سه ضلع محتوايى شعرها هستند كه اين 
مفاهيم در شعر مقاومت تبلور پيدا كرده 
اما جريان شعر دفاع مقدس همچنان ادامه 
دارد چنانكه شعر مقاومت قبل از جنگ ما 
هم وجود داشــت و همچنان هم خواهد 

بود.  
وى در پايان گفت: با موضوع دفاع مقدس 
آثار هنرى در قالب خاطرات دفاع مقدس، 
داستان، ســينما و تئاتر خلق مى شود اما 
شعر دفاع مقدس در قياس با اين قالب ها 
رشد چشمگيرى نداشته و شاعران كمتر به 

موضوع دفاع مقدس توجه كرده اند. 

انقالب اسالمى به رسانه هاى جهانى نياز دارد

شليك به اشباح با سالح تصوير
 فرهنگ و هنر/ محمد پارسا نجفي بخش بزرگى از بحران 
در كشورهاى سوريه و ونزوئال، از مسير فعاليت اشباحى  شروع 
شــد كه توانســتند روند تفكر ملت ها را تغيير دهند. از اين رو 
داشتن قدرت مقابله با اين اشباح همان اندازه مهم است كه توان 
نظامى مهم اســت.  آن ها اسلحه ندارند كه در عمل كارى انجام 
دهند و خود رسانه هم نيســتند بلكه اين اشباح اقدام با توليد 
داده هاى ســاختگى، حقايق را وارونه مى كنند و نحوه فكر مردم 
نيز با اطالعات اوليه غلط به نتيجه اشتباه مى رسد. پس سوريه را 
مى توان به دست مردمش نابود كرد، به همين سادگى.  در واقع 
هيزم همه آتش ها در موج بزرگى از فعاليت هاى رسانه اى شكل 
مى گيرد كه هرگز نمى توان به صورت سلبى آن را خاموش كرد. 
دنياى ديروز هم نمى توانست در برابر افكار عمومى  ساكت باشد 
چه رسد به زمانه اى كه اطالعات به سرعت نور حركت مى كند.  
شبكه هاى تلويزيونى، شبكه هاى اجتماعى و ده ها ابزار ديگر براى 
تغيير رويكرد فكرى مردم كشور هدف به صحنه مى آيند و اگر 
نيروى قابلى روياروى مهاجمان نباشد، نمى توان آن ملت را نجات 
داد و بدتر آن كه اين اشــباح اگر نابود نشوند به سراغ ملت هاى 

ديگر هم مى روند و كسى در امان نيست.  

 مهم تر از تهاجم نظامي
در ابتداى جنگ ســوريه بود كه رسانه هاي جريان سلطه مانند 
بي بي سي عربي، الجزيره، العربيه، تي آر تي عربي و... شروع به ارائه 
اطالعات دروغ كردند. مردم به هيجان آمدند و به جاي استفاده 
از مســيرهاى درست براي احقاق حق خود به دامان وهابي هاى 
القاعده پناه بردند. ابتدا گروهاي كوچكي از ارتش ســوريه جدا 
شدند و به تدريج النصره و ارتش آزاد شكل گرفت. همين موج در 

عراق تكثير شد و داعش نيز به ميدان آمد. 
اما رسانه ها اطالعات را از كجا آوردند؟ نياز به گزارشگران ميدانى 
اســت و اشــخاصى كه بتوانند صحنه ميدان را براساس اهداف 

تعيين شــده چيده باشند. اگر مردم سوريه و عراق مي دانستند 
چه در انتظارشان اســت قطعاً آدم كش هاي القاعده و داعش را 
درست مي ديدند و در آن صورت شهر و روستاى خود را در اختيار 
اين جنايتكاران قرار نمي دادند و شاهد نابودى سوريه نبوديم. اين 
همه خونريزى به خاطر داشتن تصور غلطى بود كه تلويزيون هاى 
جريان سلطه براســاس فعاليت شبح هايى مانند كاله سفيدها 

مقابل ديدگان مردم سوريه قرار داده بودند. 
تخصص اين شبح ها همان جنگ رسانه اى و راه رفتن روى اعصاب 
مردم بود. حقايقى كه پنهان مى شدند و نمايش وقايعى كه روى 
نداده بودند. تفكر هر انســانى با داشتن اطالعات اوليه اشتباه به 
نتيجه اى غلط منجر مى شود. كاله سفيدها و امثال آن ها همين 

عملكرد را در سوريه انجام دادند. 
در خالل جنگ سوريه، بمب شيميايى توسط ارتش اين كشور 
استفاده نشده بود اما اشباح توانستند برخى مردان سوريه و عراق 
را فريفته و ســوار بر خودروهاى انتحارى كنند، خانه هاى مردم 
به ســنگرهاى هزار تو تبديل شد و زنان و دختران سوريه به آن 

وضعيت گرفتار شدند و... . 
اين همان مفهوم آزادى براى سوريه بود كه شبح هاى رسانه اى 
مخفى كردند اما در تصاوير شبكه هاى برون مرزى ايران به ويژه 
پرس تى وى، حقيقت ماجراى اشباح به نمايش درآمد. تالش هاى 
اين شبكه در پرده بردارى از عمق فجايع داعش، تالش قدرت هاى 
بزرگ براى جانبدارى عملى از آن و افشاى گروه هايى مثل كاله 
ســفيدها كه بهانه و دســتاويزهايى مثالً موجه بين المللى را با 
دروغ هايشان زمينه سازى مى كردند، بر هيچ كس پوشيده نيست. 
پرس تى وى، العالم، هيسپان تى وى، سحر، الكوثر و تعدادى رسانه 
محدود ديگر، تنها فريادكنندگان علنى پشت پرده فاجعه سوريه 
و عراق بودند.  پرس تى وى توانست با شليك حقيقت از طريق 
سالح تصوير، اشباح در سوريه را رسوا كند تا پرده هاى ابهام كنار 
رود و ماهيت واقعى جريان هاى مســلح وهابى رمزگشايى شود. 

الجرم آنچه كاله سفيدها و در ادامه دولت هاى غربى رشته كرده 
بودند، پنبه شد. 

البته ديگر كار از كار گذشــته بود؛ يك كشــور ويران شد و كل 
جمعيت آن گرفتار جنگى شده بود كه به واقع كسى نمى دانست 
اصالً چرا با اين شدت شروع شده بود. همه انقالب ها در تاريخ يا 
پيروز مى شوند يا شكست مى خورند اما هيچ كشورى مانند سوريه 
با خاك يكسان نمى شود. اين مسائل به سادگى نشان مى دهد كه 
مشكل سوريه داخلى نبوده است. رسانه هاي جريان غربي - عربي، 
فضاى فكرى سوريه را چنان تغيير مى دادند كه مردم به دست 

خود كشورشان را تقديم دشمنان كنند.

 چه بايد كرد؟ 
در زماني كه ويروس تروريســم كشــوري را درگير سازد، تنها 
نمي توان به سالح و ارتش متوسل شد. چنان كه همان نيروهايي 
كه تا ديروز در خدمت به كشور هستند ممكن است ناگفته عليه 
ملــت خويش اقدام كنند. اين تنها يكي از تأثيرات جنگ رواني 
است. گويي دشمن از شبح هايي تشكيل شده كه در فكر مردم 

حلول مي كند.  

در يك جنگ داخلى هر هموطنى مى تواند به يك اندازه تبديل 
به يك دشمن يا دوست شود اما قبل از مراحل ويرانگر نظامى  كه 
ابعاد فيزيكى را در برمى گيرد، يك نبرد شديد و سراسر فعاليت 

وجود دارد و آن افشاي حركات اشباح رسانه اي است. 
در اين وضعيت بايد كسانى را يافت كه به جنگ اين نوع تروريسم 
بروند. قطعاً نمى توان تبليغات را با سالح نابود كرد اما براى تغيير 

شرايط بايد شكارچى اشباح را به كار گرفت.
اين اشباح نظامى  نيستند بلكه ماهيتى كامالً رسانه اى و تصويرى 
دارند پس بايد با سالح تصوير و خبر تحليلى به كارزارشان رفت. 

پرس تى وى توانست اين افشاگرى را انجام دهد. 
يك قدم جلوتر اين بود كه روحيه ســازمان رزم وهابى هايى 
نظير داعش درهم بشــكند و اين مســير پيموده نشد مگر با 
نشان دادن نقاط ضعف شديد اما مخفى تروريست هايى مانند 
النصره، داعش و ... در رسانه هاى برون مرزى مانند پرس تى 
وى. اتفاقى كه بايد مغتنم داشــته شده و براى تقويتش از هر 

حيث كوشيد. 
شبكه هاى برون مرزى ايران، سرآمدان رسانه هاى جبهه مقاومتند. 

اين موضوع را نبايد دست كم گرفت.  

ديدگاه

درنگ  پيشنهاد امروز   

به جاى پاپيون زدن، گره گشايى كنيد«سربدار»ى كه نوشته شد
فرهنگ و هنر: پيشنهاد امروز ما به شما خواندن كتابى از 
داوود اميريان است. بسيارى اميريان را با كتاب هاى طنزى كه 
با موضوع دفاع مقدس نوشته است، مى شناسند، كتاب هايى 
مثل «رفاقت به سبك تانك» و «جام جهانى در جواديه» اما 
اميريان در همه ژانرهاى دفاع مقدس اثر دارد. براى همين هر 
كتابى كه از اين نويسنده به دست مى گيريد ، شك نكنيد از 
خواندنش پشيمان نمى شويد. كتاب «سربدار» نوشته داوود 
اميريان اســت كه نشــر «ستاره ها » در ســال 1396 آن را 
منتشر كرده و به سبك زندگى نامه داستانى نوشته شده است. 
«سربدار» شرح زندگى نامه داستانى شهيد محمد فرومندى 
اســت. كتاب از اين جهت اهميت دارد كه اميريان پيش از 
نوشــتن درباره فرومندى او را نمى شــناخته و با تحقيقاتى 
كه انجام مى دهد و اطالعاتى كه راجع به شــهيد جمع آورى 
مى كند، به شناخت او مى رســد. به همين دليل اين كتاب 
به راحتى مخاطب را با خود همراه مى كند. اميريان راجع به 
اين اثر مى گويد: سال  84 آقاى عليرضا مهرداد با من تماس 
گرفت و به من گفت مى خواهد درباره چند ســردار شــهيد 
كتاب نوشته شود. من وقتى مختصرى از زندگى و شخصيت 
شهيد فرومندى را شنيدم خيلى خوشم آمد و خواستم من 
كتاب زندگى نامه اين شهيد بزرگوار را بنويسم. نويسنده كتاب 
«گــردان قاطرچى ها» در ادامه با بيان اينكه زندگى شــهيد 
فرومندى فراز و نشيب هايى دارد كه بايد نوشته مى شد، درباره 
شــخصيت شهيد و انگيزه نوشتن اين كتاب مى گويد:شهيد 

فرومندى در كسوت پاسدار پاى آرمان هايش ايستاد، به خاطر 
آرمان هايش كتك خورد، تهمت شــنيد، با ظلم و بى عدالتى 
كه يكى از مســئوالن وقت انجام مى داد، جنگيد و به خاطر 
آرمان خواهى اش، همان زمان از ســپاه اخراج شد، اما دلسرد 
نشد. در ســخت ترين شرايط به نظام و انقالب پشت نكرد و 
خدمتش را انجام داد. او در لباس بسيجى به جبهه رفت يعنى 
به نظام پشت نكرد و در هر حال خدمت كرد. كسانى كه وى 
را متهم كرده بودند و ســبب خروج او از سپاه شده بودند به 
اشتباه خود پى بردند و با خواهش دوباره  لباس سپاه را به تن 
او پوشاندند. او در عمليات كربالى 5 شهيد شد.  اميريان گفت: 
آيا براى نوشتن داســتان، شخصيتى بهتر از اين بايد وجود 
داشته باشد؟ فراز و فرودهاى زندگى شهيد فرومندى بايد در 
ادبيات ما ثبت مى شد و اگر اين اتفاق نمى افتاد، ادبيات دفاع 

مقدس حتماً چيزى كم داشت. 

فرهنگ و هنر/ زهره كهندل: قرار اســت عصر چهارشنبه 
اين هفته، مراسم نكوداشتى براى «فريماه فرجامى» بازيگر زن 
پيشكسوت كشورمان از سوى كانون فيلم خانه سينما برگزار 

شود. 
پاسداشت پيشكسوتان سينما و از يادرفتگان كار خوبى است 
كه موجب دلگرمى قديمى هاى يك صنف و توزيع معرفت در 
بين جوان ترها و تازه كارها مى شود اما آنچه در اين بين اهميت 
دارد اولويت در انجام كارهاست. خانه سينما بزرگ ترين نهاد 
صنفى سينماگران ايران اســت كه حفظ و صيانت از حقوق 
مادى و معنوى دست اندركاران حرفه اى توليد، توزيع و نمايش 
هنرصنعت ســينما و همچنين ايجاد امنيت شغلى و تأمين 
اجتماعى و ارتقاى سطح آموزشى و حرفه اى دست اندركاران 
ســينماى ايران از جمله وظايف اين تشكل است. اين تشكل 
صنفى بايد حامى هنرمندان سينما باشد و مشكالت سينماگران 
را برطــرف كند اما گويا به جاى باز كردن گره مشــكالت، با 
برگزارى مراسم نكوداشت، دارد روى اين گره پاپيون مى زند. 
فريماه فرجامى مدت هاست كه در سينما حضور ندارد و نزديك 
به دو دهه از غيبتش روى پرده نقره اى مى گذرد. تنها حضور 
سينمايى او در دهه اخير، بازى كوتاهى در فيلم «نيم» بوده كه 
اكران سينمايى هم نشده است. اين بازيگر كه مدت زيادى در 
بستر بيمارى بود و به خاطر بيمارى اش از بازيگرى فاصله گرفته 
است، چندين بار از عالقه مندى اش به بازگشت به دنياى سينما 
و تلويزيون گفته است اما خانه سينمايى كه بناست اين هفته 

برايش نكوداشت بگيرد، تاكنون قدمى براى بازگشت دوباره او 
به عرصه بازيگرى برنداشته است. 

اگر خانه ســينما قرار اســت قدمى جدى و مانــدگار براى 
پيشكسوتان و فراموش شدگان سينما بردارد، آن ها را به سينما 
برگرداند. برگزارى نكوداشت و نمايش تيزرى از فعاليت هنرى 
بازيگر پيشكسوت و چند سخنرانى پرتعارف، از دردهاى يك 
هنرمند خانه نشــين كم نمى كند.  خانه سينما بايد فراموش 
شدن سينما را از محاق فراموشى بيرون بياورد. خانه سينما به 
عنوان صنفى كه ديگر اصناف سينمايى زيرمجموعه آن هستند 
بايد براى بازگرداندن هنرمندان خانه نشين به عرصه سينما با 

صنف تهيه كنندگان يا صنف كارگردانان رايزنى كند. 
پيشكســوتان با برگشــت دوباره به صحنه، اميد و جان تازه 
مى گيرند و نه كف و سوت هايى كه براى گذشته پرافتخارشان 
زده مى شــود و به چند ســاعت نكشــيده، دوباره فراموش و 
خانه نشــين مى شــوند . فريماه فرجامى  متولد سال 1331 
دانش آموخته دانشــكده هنرهاى دراماتيك است. او در سال 
1359 با فيلم «گفت هر سه نفرشان» به كارگردانى غالمعلى 
عرفان وارد عرصه سينما شد و در نهمين جشنواره فيلم فجر، 
سيمرغ بلورين نقش اول زن را براى فيلم پرده آخر كسب كرد. 
فرجامى كه در عرصه هاى گويندگى، بازيگرى تئاتر، سينما و 
تلويزيون در دهه هاى 60 و 70 فعاليتى جدى و پركار داشت، 
از اوايل دهه 80 در هيچ فيلم و سريالى بازى نكرد و فقط سال 

94 در فيلم «نيم» ايفاگر نقش كوتاهى بود.

شعر دفاع مقدس از كجا به كجا رسيده است؟

حركت از حماسه به تفكر 

پارسا پيروزفر «موالنا» مى شود
نقــش موالنــا در فيلم 
سينمايى «مست عشق» 
به كارگردانى حسن فتحى به پارسا 
پيروزفر رسيد تا اين بازيگر در كنار 
شهاب حسينى كه پيش تر براى 
نقش شمس انتخاب شده بود، به 

ايفاى نقش بپردازد. پس از گمانه زنى هاى رسانه اى در روزهاى اخير و توجه 
ويژه رسانه ها به اين فيلم، با معرفى بازيگر نقش موالنا، پروژه «مست عشق» 
به كارگردانى حسن فتحى وارد مراحل پايانى پيش توليد خود شد. همان 
گونه كه پيش تر اعالم شــد، فيلم توليد مشترك ايران و تركيه است و به 
برشــى از زندگى شمس و موالنا در شهر قونيه مى پردازد. مهران برومند، 
تهيه كننده «مست عشق» است، فيلم نامه را فرهاد توحيدى و حسن فتحى 

نوشته اند و شهاب حسينى در نقش شمس تبريزى بازى خواهد كرد.

كارگردان مستند «مهين» در مشهد:
مى خواستيم نشان دهيم يك آدم چگونه تبديل 

به قاتل مى شود
فرهنگ و هنر: اكــران و نقد و 
بررسى فيلم «مهين» از مجموعه 
فيلم هــاى گروه هنــر و تجربه با 
حضور كارگــردان آن  در پرديس 

سينمايى هويزه مشهد برگزار شد.
كارگردان  حيدرى،  محمدحسين 

مســتند «مهين» با بيان اينكه يكى از سختى هاى كار براى من اين بود كه 
نخستين فيلم بلندم را تجربه مى كردم ، درباره مدت زمان توليد نخستين 
تجربــه كارگردانى ا ش اظهار كرد: توليدمان يك بازه 19 روزه در قزوين بود. 
ما يك چيز خيلى كلى نوشته بوديم كه از فيلم هاى آرشيوى استفاده كنيم. 
يكسرى مصاحبه ها بود كه به خاطر حساسيت ها هنوز نگرفته بوديم و گفتيم 
اول توليدمان را شروع كنيم بعد برويم جلو. ما يك چيزى به اسم فيلم نوشت 
درســت كرديم، صحنه هايى كه بايد بازسازى مى شد را گرفتيم. جزئيات را 
كسى غير از خودم نمى دانست. ما تعدد لوكيشن داشتيم، شايد در روز پنج 
لوكيشــن مى رفتيم. ما كل تالشمان اين است كه  فضاى كالسيك مسير 
درست خود را داشته باشد. شروع ، پايان، اوج و فرود همه اين ها وجود دارد 

البته نسخه هاى فيلم نامه مان خيلى تغيير كرده است.
وى همچنيــن گفــت: در پالن اول فيلــم ما همه چيز را لــو داديم چون 
نمى خواســتيم از تعليق اســتفاده كنيم بلكه هدف ما چيز ديگرى بود. ما 
مى خواســتيم پله پله نشان دهيم  يك آدم چگونه تبديل به قاتل مى شود. 
برخى به من مى گويند خيلى ها در شــرايط مهين قرار دارند ولى كارگرى 
مى كنند يا كار مى كنند و آدم نمى كشند اما اين يك قضاوت است. اگر همه 
به اين شكل بودند كه ما حاال يك جامعه ايده آل داشتيم. ما بايد حواسمان به 
اين باشد كه هركسى ظرفيتى دارد و برخى نمى توانند تحمل كنند. اگر كمى 

حواسمان به دور و اطرافمان باشد شايد اين حوادث كمتر شود.
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