
خدا ببخشه!
حجت االســام جلیل محبی، دبیر ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر در حســاب 
کاربــری توییتــر خــود، در تمجید از 
اقدامات اخیر قوه قضائیه، نوشــت: »30 
هزار میلیارد بازگشــت به بیت المال، این 
یعنی قلم عدالت در قوه قضائیه خوب کار 
می کند. این یعنی اگر سران قوا به فرامین 
رهبری تن دهند، در یک مدت کوتاه اوضاع کشــور چقدر می تواند متحول 
شود. پی نوشت: امروز راننده اسنپ می گفت چقدر در انتخابات فحش دادم به 

رئیسی! خدا ببخشه!«

رزمنده یکدنده و شلوغ
کانال ریحانه، از کانال های وابسته به دفتر 
حفظ و نشر آثار رهبر انقاب، به مناسبت 
هفته  دفاع مقدس تصویری از دستنوشته 
ایشان را در حاشیه کتاب »نورالدین پسر 
ایران« منتشــر کرد. این کتاب خاطرات 
ســید نورالدین عافی است که نزدیک به 
80 ماه در جبهه بوده و جانباز 70 درصد 
دفاع مقدس است. رهبر معظم انقاب درباره این کتاب نوشته اند: »هم راوی و 
هم نویسنده حقاً در هنرمندی، سنگ تمام گذاشته اند. تنها نقصی که به نظر 
رسید، نپرداختن به نقش فداکارانه  همسری است که تلخی ها و دشواری های 
زندگی با رزمنده ای یکدنده و مجروح و شــلوغ را به جان خریده و داوطلبانه 

همراهی دشوار و البته پر اَجر با او را پذیرفته است«.

خون شهید جاذبه خاک را خواهد شکست
کاربران فضــای مجازی همزمان با هفته 
#دفاع_مقدس  هشــتگ  مقدس،  دفاع 
را در توییتر فارســی داغ کردند. در ادامه 
چند نمونه از پیام های منتشــر شــده 
توســط کاربران را می خوانیــد: »یکی از 
قشنگی های زندگیم پیدا شدن پیکر داییم 
درست در روز تولد منه... محاسبه صدام 
حسین، انگلستان، شوروی و آمریکا برای فتح یک هفته ای تهران درست بود، 
اما آن ها در محاسباتشان مادران و زنان ایرانی را از قلم انداخته بودند... به قول 
شهید آوینی: خون شهید، جاذبه خاک را خواهد شکست؛ ظلمت را خواهد 
درید؛ معبری از نور خواهد گشود و روحش را از آن به سفری خواهد برد که 

برای پیمودن آن، هیچ راهی جز شهادت وجود ندارد«.

پیژامه هامون قشنگه!
هادی کاظمی، بازیگــر طنز تلویزیون با 
انتشار تصویری از دوران کودکی اش، در 
اینستاگرام نوشت: »اول مهر همیشه من 
و حتی همه رو یاد مدرسه و مشق و صبح 
زود بلند شدن و این چیزا میندازه. داشتم 
نیگا می کردم عکســامو این تصویر اومد 
جلوم که از همون موقع ها موتور سواری 
رو دوســت داشتم. سوزوکی ٢٥0 رو کیا یادشونه؟! موتور خفن اون موقع ها 
بود، یکی از فامیامون اومده بود یه سری بزنه ما هم از خدا خواسته پریدیم 
رو موتور و عکس و ســواری و این حرفا. پیژامه هامونم قشنگه. اون پشت سر 

منم حامد داداشمه«.

پنجم  قرن  در  وقتی »عنصری«   محمد تربت زاده 
همه  در  ایام  روزنامه  به  است:  سروده  چنین  هجری 
پیداست/اگر بخواهی دانست روزنامه بخوان، البد باید 
سلطنت  دوران  در  که  بدانیم  محتمل  را  گزینه  این 
روزنامه ای  غزنین  شهر  در  غزنوی،  محمود  سلطان 
منتشر  دست نویس  احتماالً  صورِت  به  »ایام«  نام  به 
می شده؛ یا از این بیت نظامی که می گوید: از قصه و 
قطعه و قصیده/یک یک بنوشت بر جریده، می توانیم 
نتیجه بگیریم که در شهر »گنجه« جریده ای ادبی بین 
قدیمی،  افسانه های  از  مملو  توزیع می شده که  مردم 
اشعار کهن و داستان های حماسی بوده است. منظور 
اینکه اگرچه براساس داده های تاریخی، امروز سالگرد 
احتماالً  اما  است  کشورمان  در  روزنامه  اولین  انتشار 
سابقه انتشار روزنامه در کشورمان برمی گردد به قرن ها 
پیش از مشروطه، ولی همان قدر که اروپایی ها در حفظ 
تاریخشان کوشیده اند و حاال می دانند که در روم باستان 
روزنامه ای به نام »اکتادیورنای« منتشر می شده، ما به 
دالیل مختلف، تاریخمان را کم و بیش فراموش کرده ایم 
و هیچ اطاعاتی از اولین روزنامه هایی که در کشورمان 

منتشر می شده، نداریم.
البته مفهوم روزنامه ای که رومی ها در چندهزار سال پیش 
منتشر می کرده اند یا خودمان احتماالً حدود هزار سال 
پیش تولید می کرده ایم، زمین تا آسمان تفاوت دارد با 
معنای امروزی اش. واژه روزنامه آن روزها به معنای ثبت 
احــوال روزمره آدم  ها بوده. به همین خاطر دریانوردان، 
بازرگانان و بازاریان قدیم، حساب و کتاب هایشان را در 
روزنامه مخصوص خودشــان می نوشته اند و حتی اگر 
در اشــعار فردوسی، ناصرخسرو و خیلی های دیگر هم 
خوب بگردید، چندبار به واژه روزنامه برمی خورید. پس 
احتماالً درست تر این است که بگوییم امروز سالروز تولد 

»مطبوعات« در کشورمان است.

کاغذ اخبار
ســابقه توزیع روزنامه در کشورمان برمی گردد به قرن 
18 میادی. در آن روزهــا البته روزنامه های هندی و 
انگلیسی، به همت تحصیلکرده های ایرانی، ترجمه شده 
و وارد کشور می شدند و خبری از روزنامه مستقل ایرانی 
نبود تا اینکه »میرزا صالح شیرازی« که با دستور »عباس 
میرزا« نایب الســلطنه فتحعلی شاه، برای تحصیل به 
انگلیس رفته بود، با صنعت چاپ آشنا شد و به فکر چاپ 
روزنامه در ایران افتاد. سال ها طول کشید تا میرزاصالح 
خودش را در دربار و دل پادشــاه ایران جا کند تا مجوز 
چاپ روزنامه را بگیرد. در روزهای سلطنت محمد شاه 
باالخره این اتفاق افتاد و اولیــن روزنامه ایرانی در روز 
٢٥ محرم سال 1٢٥3 قمری، با دستگاه چاپی که خود 
میرزا صالح به ایران آورده بود، به چاپ رسید. از آنجایی 
که مردم ایران هیچ ذهنیتــی از روزنامه و کارکرد آن 
نداشتند، میرزاصالح مجبور شد واژه »نیوز پیپر« را نعل 
به نعل ترجمه کرده و اسم روزنامه اش را بگذارد »کاغذ 
اخبار«. این روزنامه برخاف اسمش، ماهنامه بود و در 
چهار صفحه خاصه می شد. دو صفحه اول معموالً اخبار 
مربوط به دربار و اقدامات شــاه بود و در دو صفحه آخر 
هم، اخبار ترجمه شــده از روی روزنامه های اروپایی به 

چاپ می رسید.

روزنامه وقایع اتفاقیه
برخاف خیلی ها کــه »وقایع اتفاقیه« را اولین روزنامه 

ایرانی می دانند، این روزنامه در اصل ســومین روزنامه 
کشــورمان اســت که پس از کاغذ اخبــار و روزنامه 
آشــوری زباِن »زهریری د بهرا« در ایران منتشر شده. 
وقایع اتفاقیــه هم مثل کاغذ اخبار، فقط نام روزنامه را 
یدک می کشید اما در اصل هفته ای یک بار چاپ می شد. 
سال های اول انتشــارش، چهار صفحه ای بود اما تعداد 
صفحه هایــش در ادامه حتی به 1٢ هم رســید. وقایع 
اتفاقیه سه بخش داشت. بخش اول دارالخافه نام داشت 
که اخبار مربوط به دربار و شهر تهران را منتشر می کرد. 
بخش دوم مربوط به اخبار شهرستان ها بود و بخش سوم 
هم وظیفه انتشــار اخبار جهان را داشت و محتوایش 
معموالً از طریق ترجمه اخبار روزنامه های انگلیسی زبان 
تأمین می شد. سابقه فعالیتش هم برمی گشت به سال 
1٢67 هجری که »امیرکبیر« دستور انتشارش را صادر 
کرده بود. هرچند امیرکبیر »ادوارد برجیس« ارمنی را به 
عنوان مسئول این روزنامه انتخاب کرده بود اما پس از 
مرگش روزنامه به دست فرزندان مقامات درباری افتاد و 

به »روزنامه علیه ایران« تغییر نام داد.

 چرند و پرندهای دهخدا
میرزا صالح و امیرکبیر هرچقدر خودشان را به زمین و 
آسمان زدند، نتوانستند عامه مردم را روزنامه خوان کنند 
و کاغذ اخبار و وقایع اتفاقیه در خوشبینانه ترین حالت، 
بین درباری ها، دانشجویان و شاگردان دارالفنون دست 
به دست می شد. »صوراسرافیل« که اولین شماره اش در 
ســال 133٥ قمری منتشر شد اما قدم در راه جدیدی 
گذاشت و تبدیل به اولین روزنامه ایرانی شد که در میان 
مردم عادی هم خواننده داشت. جهانگیرخان شیرازی و 
قاسم خان تبریزی، صاحبان اصلی صوراسرافیل بودند که 
به واسطه ارتباطاتشان با دربار پادشاه قبلی ایران یعنی 
 »مظفرالدین شاه« مطالب تندی را علیه »محمدعلی شاه«

و در ســتایش جریان مشــروطه منتشــر می کردند. 
صوراسرافیل برخاف روزنامه های قبلی، فقط به انتشار 
اخبار اختصاص نداشــت و انواع و اقســام ستون های 
متنوع در آن پیدا می شــد. معروف ترین ســتون این 
روزنامه هــم »چرند و پرند« بود کــه میرزا علی اکبر 
خان قزوینی یا همان دهخــدا در آن قلم می زد. طبق 
روایت های تاریخی، حتی کســانی که سواد نداشتند 
هم روزنامه صوراســرافیل را فقط برای ستون چرند و 
پرند می خریدند و به دانش آموزها پول می دادند تا این 
ستون را برایشان بخوانند. کارشناس های ادبی می گویند 
صوراسرافیل و ســتون چرند و پرند، انقاب بزرگی در 
روزنامه نگاری ایران ایجاد کردند چون تا پیش از انتشار 
این روزنامه، سبک تمام نوشته ها، سخت و رسمی بود اما 
روزنامه صوراسرافیل با ساختارشکنی، زبان نرم و ادبیات 

کوچه بازاری را وارد روزنامه و متن های رسمی کرد.

 سانسور  رضاخانی!
روزنامه اختر، قانون، حبــل المتین، ثریا، عروه الوثقی 
و... از دیگر روزنامه هایی بودند که در ســال های پس از 
مشروطه به چاپ می رسیدند. تمام این روزنامه ها البته 
به دلیل حجم ســنگین سانســور از طرف دربار، یا در 
خارج از کشــور به چاپ می رسیدند یا به طور مخفیانه 
در داخل. تا پایان حکومت قاجارها در ایران، اوضاع کم 
و بیش به همین منوال می گذشت، اما با روی کار آمدن 
رضاخان اوضاع کمی تغییر کرد. از یک طرف روزنامه به 
طــور کامل در میان مردم کوچه و بازار جا افتاده بود و 

دیگر نمی شد آن ها را از خواندن روزنامه محروم کرد و از 
طرف دیگر، اوضاع سانسور وخیم تر شده بود و عرصه بر 
روزنامه نگارها تنگ تر. در دوره رضاخان، شهربانی به طور 
مستقیم مسئولیت نظارت بر نشریات را به عهده داشت 
و تمام مطالبی که قرار بود در روزنامه ها به چاپ برسند، 
از آگهی های تبلیغاتی گرفته تا تحلیل های سیاســی، 
باید توسط مأموران شهربانی تأیید می شد. کار حتی به 
جایی رســیده بود که شهربانی اول هر هفته لیستی از 
موضوعات مختلف را به روزنامه ها می داد و آن ها موظف 
بودند که مطالبشان را فقط در همان چارچوب به چاپ 

برسانند! 

 12 هزار نسخه
در این شــرایط، فقط ســه روزنامه وجود داشتند که 
بــه طور مداوم و بدون هیچ توقیفی، چاپ می شــدند. 
اطاعات، ایران و کوشش. هرچند مدیران سه روزنامه، 
به دربار رضاخان وابسته بودند اما روزنامه اطاعات، یک 
سر و گردن باالتر از سایرین بود و به واسطه طیف وسیع 
خوانندگانی که داشت، هرازگاهی می توانست از زیر تیغ 
سانســور اداره شهربانی فرار کند و چند مطلب به درد 

بخور هم به چاپ برساند!
عباس مســعودی، صاحب امتیاز این روزنامه، اوایل در 
اتاقی قدیمی در خیابان عاءالدوله تهران دفتری اجاره 
کرده بود و اخبار و حوادث مختلف سیاسی و اجتماعی 
را بــرای روزنامه های آن روز، جمــع آوری می کرد اما 
سال 130٥ شمســی، باالخره درخواست ثبت روزنامه 
»اطاعات« را به شــهربانی فرســتاد و پس از موافقت 
مأموران شاه، روزنامه شــخصی خودش را راه انداخت. 
روزنامه اطاعات معموالً بین 8 تا 1٢ صفحه داشــت و 
صرف نظر از مطالب سفارشــی اش، در هر شماره چند 
مطلب پدر و مادردار هم به چاپ می رســاند. به همین 
خاطر مخاطبانش چندبرابر بیشتر از سایر روزنامه های 
دوران رضاخان بودند. طبق اطاعات تاریخی، تیراژ این 
روزنامه در سال 1317 چیزی درحدود 1٢ هزار نسخه 
در روز بــوده و 6٢ نفر هم به طور کامل و پاره وقت در 

این روزنامه مشغول به کار بوده اند.

 خفقاِن مطبوعاتی
با این حــال اوضاع مطبوعات تا زمانــی که رضاخان بر 
منصب قدرت بود، آنچنان تعریفی نداشــت اما پس از 
روی کار آمــدن »محمدرضا« اوضاع کمی تغییر کرد و 
به علت اوضاع بلبشوی سیاسی و اقتصادی، توجه دولت 
به مطبوعات به کمترین میزان ممکن رسید. این رویه تا 
ســال های پیش از کودتای 133٢ ادامه داشت. در این 
سال ها انواع و اقسام روزنامه های تندرو مثل »باختر امروز« 
در تهران منتشر می شــد اما پس از کودتا، تیغ سانسور 
یکبار دیگر بیخ گردن مطبوعات قرار گرفت. روزنامه های 
جنجالی مثل باختر امروز تعطیل شدند و یک ربع قرن 
خفقان بر فضای مطبوعاتی کشور حاکم شد. سید جال 
الدین معدنی در کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران درباره 
روزهای پس از کودتا نوشته است:» هیچ وقت وضع ملت 
ایران به این اندازه اسف انگیز و دلخراش نبوده است. دولت 
تمام روزنامه های ملی را بــه نام مخالف توقیف کرده و 
با کنترل شدید چاپخانه ها به وسیله قوای مسلح، امکان 
نشر حقایق را سلب نموده. حتی خبر قتل کشته شدگانی 
که هر روز در کوچه و خیابان به دســت مأموران انجام 

می شود، منتشر نمی شود...«.

چند مرده حالجیم؟
رقیه توسلی: مجسمه شکسته، یکی دو قواره پارچه سوغاتی، کنترل کولر و 
اعامیه های ترحیم را می چینم توی صندوق.یک جورهایی درِ فلزی اش را که 
برمی گردانم، احساسم این است تابستان را توی یک مستطیل فلزی محبوس 
کرده ام.به وضوح همه چیز تغییر کرده... دیگر مثل هر سال انارِ دان کرده دلم 
را نمی برد و میلم نمی کشد پیام پاییزی بفرستم برای کسی... دنبال گلی هم 
نمی روم که ســورپرایز شود... دم پنجره هم نمی ایستم هوا را بو بکشم... فقط 

گیج و بی هدف توی خانه قدم رو می کنم که صفحه موبایل، روشن می شود.
فریدجان است. پیامک داده: پس کو این شال گردن ما، خانوم خانوما؟

و چند استیکر خنده ردیف می کند پشت بندش.
جواب می دهم: پیش پای تو، تابســتان سیاه را چپاندم توی صندوق خانجان 

و حالت خفگی دارم.
فرید: این طور که شما می فرمایید طفلک صندوق که الساعه باید تهوع داشته 

باشد نه جنابعالی!
من: نمی دانم بچه... چانه نزن. سرم درد می کند.

او: پس دیگر واجب شــد نبافی، بخری... چون برای درد ناحیه ماج، متمرکز 
شدن روی یکی زیرها و یکی روها اصوالً مضر است... باز خود دانی... در مورد 

رنگش به توافق برسیم؟
من: برسیم.

او: فدای رضایِت جت فانتومی ات... برای سنگ صبور طایفه - درددل کن عمه 
جان- ببینم چی شده...؟ خب، حرف صندوق بینوای خانجان بود.

من: صبحی، پوشــه ای رو تو کامپیوتر باز کردم که نباید... عکس های محل 
تصادف و ماشین مچاله شده و پرونده های پزشکی قانونی برادرشوهرم اونجا 
بود... فشارم افتاد و به هم ریختم اساسی... پا شدم خواستم برای پرِت حواس 
کاری بکنم که رفتم سراغ صندوق... از عجایب بعدی اینکه اونجا هم رسیدم 

به پرونده پزشکی آقاجان.
او: پس امروز پشت هم داشتی متحول می شدی... العجبا... بذار بنده حقیر هم 

سهمی تو این دگردیسی داشته باشم.
ببین بزرگ تر من! چند وقت پیش یک جمله خوندم، جایی که خیلی صریح 
حالی ام کرد ما اهل آمدن و رفتنیم، چون ماهیت زندگی آدمیزاد برپایه تولد و 

مرگه. همونجا دستم اومد چند َمرده حاجیم.
نتیجه عقانی: نه تابستان و نه هیچ فصل دیگه ای، سیاه نیست!

بعدشم اینکه شال گردن اقیانوسی، پیشنهاد آخر منه...
من: چشم مو قشنگ... اون جمله چی بود؟

فرید: »آدم ها، مسافرانند...«.

به آرامش رسیده
قدس زندگی: ماجرا از آنجا آغاز 
شــد که کاربران فضای مجازی 
همزمان بــا آغاز فصــل جدید 
سریال ستایش، تصاویر »نرگس 
محمدی« در فصل ســوم را کنار 
تصاویــر او در فصــل دوم ایــن 
ســریال قرار داده و به این نتیجه 

رســیدند که »ستایش« با گذر زمان، جوان تر شــده است! پس از این حواشی، 
تهیه کننده این ســریال در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های کشور در توجیه 
گریم ضعیف نرگس محمدی در این ســریال گفت:»ستایش جوان نشده بلکه 
به آرامش رســیده«.حاال رضا رفیع، شــاعر و طنزپرداز معروف کشورمان در 
واکنش به اظهارنظر عجیب تهیه کننده ســریال ستایش، شعر طنزی سروده 

و در اینستاگرامش منتشر کرده است:
یکی را دیدمش نسبت به سابق     ز چل سالی به سی سالی پریده
به او گفتم مگر بوتاکس کردی؟     بگفتــا نه، به آرامش رســیده

 مجازآباد
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ورزش
 برنز دو ضرب موسوی 

مرهمی بر زخم ورزشکار ساالری شد

 از صبر »ایوب« 
تا غرور »کیانوش«

صدر را کدام تیم تسخیر می کند؟

 شهر خودرو در محاصره 
جان سخت  ها

 jگفت وگو با هنرمند خطاط خادم امام رضا 

آرزو دارم خوشنویسی فراگیر شود

ایران را اشتباه معرفی کرده اند
قــدس زندگــی: اگــر از 
طرفداران پروپاقرص مجموعه 
فیلم های »جیمزباند« باشید، 
احتمــاالً  را  الملــی  جوانــا 

می شناسید. 
هنرپیشه  7٢ ساله انگلیسی 
کــه خیلی هــا او را یکی از 

محبوب ترین هنرپیشــه های این کشــور می دانند. خانم بازیگر که سابقه 
حضور در پروژه های ســینمایی بزرگی مثل عــروس مرده و جیمز باند را 
در کارنامه دارد، مدتی است که برای ساخت مستند »جاده ابریشم جوانا« 

راهی ایران شده است.
جوانا الملی در این سفر با بعضی از هنرمندان ایرانی مثل »بهرام رادان« 
دیدار کرده است. خانم بازیگر عاوه بر این، با شبکه »بی بی سی« هم 
مصاحبه کرده و درباره تجربیاتش از ســفر بــه ایران صحبت کرده که 
بازتاب زیادی در رسانه های انگلیسی داشته است. این بازیگر سرشناس 
انگلیســی در بخشی از گفت وگویش با تعریف و تمجید فراوان از ایران، 

گفته است:
رســیدن به تهران کامًا شگفت زده ام کرد چون تصور خیلی محدودی 
از ایران به ما ارائه دادند. خبرها همیشــه درباره مشــکات ایران است 
نه اینکه واقعاً این کشــور چه شکلی است. هیچ کس به من نگفته بود 
ایران کشوری درجه یک، فوق العاده زیبا، از هرجهت سرسبز و باشکوه 

و دوست داشتنی است.
با رفتن به مراکز خرید و غذا خوردن می شــود فهمید ایرانی ها چقدر با 

سلیقه اند، واقعاً معرکه بود. همه چیز تهران من را هیجان زده می کرد.
درباره یزد باید بگویم که یزد خیلی بیشتر از آن چیزی هست که بتوانم 
بگویم.از رفتن به شــیراز هم نگویم که آنجا مرا ذوق زده کرد.هر چیزی 
را که می دیدم می خواســتم بخرم ولی چون پرواز داشتم نمی توانستم 

زیاد خرید کنم.
در ایران بهترین غذاهای گیاهی دنیا را خوردم، هرغذایی که خوردم 
از قبلــی بهتر بود، خوردن نوشــیدنی  های غیرالکلی آن هم بســیار 

لذتبخش بود.

یزدانی: نمی گذارم کشتی به سه دقیقه دوم برسد!

در المپیک منتظر 
آمریکایی ها  هستم

روزمره نگاری

روایت مجازی
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فارس: بدون شک حســن یزدانی ستاره درخشان آسمان 
نورسلطان در مسابقات جهانی کشتی آزاد بود، همان حسنی 
که مردم در انتظار درخشــش دوباره اش در تشک کشتی 
بودند. خودش می گوید: هدفش از پایان کشتی در حداقل 
زمان ممکن تحقیر حریفان نیست، بلکه سبک مبارزاتش 

بدین گونه است.

   سومین طالی جهان و المپیک این بار در نورسلطان
ان شاءاهلل این موفقیت در ادامه مسیر موفقیت در المپیک 
پیش رو باشد تا در آنجا هم بتوانم مدال خوش رنگی را کسب 

کنم و دل هموطنانم را شاد کنم.

   مردم پس از شکست غیرمنتظره ات در مسابقات 
جهانی سال گذشته ناراحت و دلشکسته بودند، اما 
امسال بار دیگر شاهد همان حسن همیشگی روی 
تشک مسابقات جهانی بودند و شــادی را به مردم 

هدیه دادی..
مردم همیشــه به من محبت داشــته اند و دارند تمام این 
موفقیت ها هم حاصــل همین دعاهای مردم بوده اســت. 
سال گذشته در مسابقات جهانی واقعاً غافلگیر شدم و خودم 
هم شدیداً ناراحت بودم، اما خدا را شکر موفق به کسب مدال 
برنز شدم. همان زمان به خودم قول دادم که آن شکست را 
باید جبران کنم تا  بهترین هدیه را تقدیم مردم ایران کنم. 
خوشبختانه در این مدت بهترین تمرینات را داشتم و همین 
موضوع محقق شد و امیدوارم با این مدال طال توانسته باشم 

گوشه ای از محبت های مردم را پاسخ گفته باشم.

   همه بی صبرانه رویارویی شما با تیلور کشتی گیر 
آمریکایی را در این مسابقات انتظار می کشیدند؟ 

همیشه کیفیت مسابقات جهانی قبل از المپیک نسبت به 
جهانی های ســال های قبل باالتر بوده و هست و امسال هم 
همین شرایط وجود داشــت. تمام مدعیان حضور داشتند 
و متأســفانه تنها حریف آمریکایی به دلیل مصدومیت در 
مسابقات غایب بود. دیدار با حریف آمریکایی هم ان شاءاهلل 

برای مسابقات آینده و شاید در فینال المپیک.

   پس از شکست در مسابقات جهانی سال گذشته 
همه منتظر بودند که از حریف انتقام بگیری؟

بحث انتقام مطرح نیست، هدف مبارزه جوانمردانه روی تشک 
کشتی در چارچوب احترام و ارزش متقابل است. من هم پس از 
جهانی مجارستان به خودم قول دادم که آن شکست را جبران 

کنم چون می دانم که مردم خیلی از آن شکست ناراحت شده 
بودند و می خواستم بار دیگر شادی آن ها را ببینم.

   همه منتظر یک پیروزی دلچسب در فینال شادی 
قهرمانی و کسب مدال طال بودند، اما حریف هندی 

مصدومیت را بهانه کرد. 
واقعاً نمی دانم مصدوم بود یا نه و اظهار نظری هم نمی توانم 
بکنم، اما بدون شک لذت پیروزی و قهرمانی با کشتی گرفتن 
چیز دیگری است. البته حســین کریمی، مربی ایرانی تیم 
کشتی آزاد هند گفت این کشتی گیر از ناحیه مچ پا مصدوم 

بوده، اما من کشتی هایش را ندیدم که بخواهم نظر بدهم. 

   جی دن کاکس، حریف آمریکایی علیرضا کریمی 
اخیراً گفته برای حضور در المپیک تصمیم به تغییر وزن 
دارد و می خواهد از 92 به 86 کیلوگرم وزن شما بیاید و 

در این صورت بی گمان رقابت سنگین تر خواهد شد؟
بله، من هم شنیده ام؛ کاکس شخصیت بســیار خوبی دارد و 
با یکدیگر دوست هســتیم و هر وقت در مسابقات یکدیگر را 
می بینیم احترام زیادی می گذاریم. چند بار هم به من گفته که 
می خواهد برای المپیک تغییر وزن دهد که من با خنده پاسخش 

را داده ام. برای من فرقی نمی کند با چه حریفی کشتی بگیرم.

   خیلی ها می گفتند حریف نداری و کشتی گیرانی 
که مقابلت قرار می گیرند، فقط برای این می آیند که 

بد نبازند؟!
نه، این طور نیست؛ برای تمام حریفان احترام قائل هستم 
و هیچ کشتی گیری را دست کم نمی گیرم. سبک کشتی 
گرفتن و مبارزات من به گونه ای اســت کــه خیلی زود 
مســابقه را تمام می کنم، اما دلیلی برای بی احترامی به 

حریفانم نیست.

   در مجموع به اندازه دو مسابقه کشتی نگرفتی و کاًل 
هشت دقیقه روی تشک رفتی، که خیلی ها از آن تعبیر 

به طوفان هشت دقیقه ای کردند.
مردم به من لطف دارند، حقیقتاً نمی گذارم کشتی به سه دقیقه 
دوم برسد، اما آمار دقیقش را خودم هم ندارم و از طریق رسانه ها 

من هم این مطلب را دیدم.

   استقبال خوبی هم تماشاگران قزاق از شما داشتند و 
به نظر می رسید به خوبی شما را می شناسند و محبوب 

هستی. خودت انتظار چنین استقبالی را داشتی؟
می دانستم که قزاق ها عالقه زیادی به کشتی دارند و کشتی 
دوست هستند، اما واقعاً انتظار چنین استقبالی را نداشتم. 

سبب افتخار من است که توانسته ام نماینده خوبی برای کشورم 
باشم و امیدوارم بتوانم سفیر خوبی برای معرفی فرهنگ باالی 
مردم ایران به جهانیان باشم. البته باید از ایرانی های زیادی که 
از اقصی نقاط جهان برای حمایت از کشتی گیران کشورمان 
به قزاقستان آمده بودند نیز تشکر کنم و تمام کسانی که در 
این مدت برای بازتاب موفقیت های کشتی زحمت کشیدند 

هم تشکر می کنم.

  برنامه ات تا المپیک چیست؟
چند روز استراحت می کنم و طبق قراردادی که دارم در لیگ 
کشتی خواهم گرفت و پس از آن مدتی استراحت می کنم و 

سپس تمرینات حضور در المپیک را از سر خواهم گرفت.

   درحالی که همه در انتظار شادی برای کسب عنوان 
سومی تیمی جهان بودند، اما چهارمی ایران کام همه 

را تلخ کرد.
مسئوالن مسابقات اعالم کردند که تیم سوم شده و برای مراسم 
آماده شوید همه خوشحال شدند، من در اتاق تست دوپینگ 
بودم و خوشحال شدم اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که اعالم 
کردند چهارم شده ایم. شادی به کام همه تلخ شد و اگر روی 

سکو می رفتیم، واقعاً شادی مان تکمیل می شد.

یزدانی: نمی گذارم کشتی به سه دقیقه دوم برسد!

در المپیک منتظر آمریکایی ها هستم

پوچتینو، گزینه نخست جانشینی زیدان در رئال
ورزش: روزنامه انگلیسی میرر مدعی شد در حالی  که  زیدان، سرمربی رئال به دلیل کسب 
نتایج ضعیف در ابتدای فصل جاری در برنابئو به شــدت تحت فشار قرار دارد، پوچتینو 
سرمربی آرژانتینی تاتنهام گزینه نخست جانشینی او به حساب می آید.میرر مدعی شد رئال 
مادرید همچنان در حال بررسی جوانب مختلف اخراج زیدان است ولی در نهایت اگر تصمیم 
باشگاه بر اخراج زیدان باشد، پوچتینو گزینه نخست مادریدی ها برای جانشینی او خواهد 
بود.تاتنهام در سال 2018 با پوچتینو یک قرارداد پنج ساله امضا کرده و پوچتینو شخصا در 

این باره صحبت کرده و از تعهدش نسبت به باشگاه لندنی خبر داد.

آیا ویدئوی فیل جونز را باید جدی گرفت؟
ورزش: در جریان بازی منچستریونایتد و وستهام دوربین ها برای ثبت عکس العمل هواداران 
و مسئوالن منچستر روی نیمکت یونایتد زوم کردند و در این بین تصاویری جنجالی از مکالمه  
جونز بازیکن منچستر یونایتد و اِد وودوارد مدیر اجرایی این تیم به نمایش درآمد. فیل جونز با 
اشاره به سولسشر می گوید: »فردا اخراج است« و اد وودوارد مدیر اجرایی منچستر که جلو  او 
نشسته بالفاصله به او اخطار می دهد که »ساکت باش دوربین روی ماست«بعضی معتقدند که 
انتخاب سولسشر از ابتدا نیز اشتباه بوده و او هرگز در قد و قواره  نیمکت شیاطین سرخ نبود. 

نتایجی که سولسشر در این مدت گرفته گواهی بر این مدعاست.

دست رد ناپولی به سینه بارسلونا
ورزش: سایت »توتو مرکاتو« ایتالیا خبر داد که رئیس باشگاه ناپولی آب پاکی را روی 

دست بارسلونا ریخت و اعالم کرد که فابیان رویز فروشی نیست.
اریک آبیدال، مشاور باشگاه بارسلونا یکشنبه گذشته به ایتالیا آمده بود تا بازی این 
هافبک ایتالیایی را از نزدیک تماشا کند. ناپولی در این دیدار مقابل لچه قرار گرفت 

و با نتیجه 4 بر یک نیز به پیروزی رسید و یکی از گل ها را نیز رویز به ثمر رساند.
علی رغم اینکه آبیدال گزارش خوبی از او به اسپانیا برد اما رئیس باشگاه ناپولی کالم 

آخر را زد تا ماموریت آبیدال به نتیجه نرسید.

فن دایک: شما نمی توانید من و مسی را باهم مقایسه کنید
ورزش: ویرجیل فن دایک مدافع لیورپول از نتایج آرای مراسم بهترین های فیفا دلسرد 
نیست.در رده بندی بهترین های ســال 2019 فیفا ویرجیل فن دایک پس از لیونل 
مسی در رتبه دوم قرار گرفت، تا ستاره آرژانتینی بارسلونا برای اولین بار این جایزه را 
تصاحب کند. به نقل از ســایت گل، فن دایک پس از پایان مراسم به خبرنگاران گفت: 
»مردم رای دادند و شــما باید به آن احترام بگذارید. به عنوان بازیکن شما نمی توانید 
من و مسی را باهم مقایسه کنید، زیرا کامال با یک دیگر فرق داریم. از حضور در اینجا 

بسیار خوشحالم.«

حمیدرضا خداشــناس: هفته پنجــم لیگ برتر 
فوتبال کشــورمان عصر امروز با انجــام چهار دیدار 
آغاز می شــود و چهار بــازی دیگر ایــن هفته فردا 
برگزار خواهد شــد. این هفته را می توان رقابت برای 
صدرنشــینی دانســت؛ چرا که پنج تیم پرسپولیس، 
ســپاهان، تراکتور، ســایپا و نســاجی امید دارند تا 
با کســب پیروزی برابــر حریفانشــان و البته لغزش 
رقیبانشان به صدر برســند، البته همه این ها بستگی 
به این دارد که نفت در مسجد سلیمان مانع پیروزی 

شهرخودرو شود. 

حفظ صدر؛ مأموریت شاگردان یحیی
اما در مهم ترین بازی هفته پنجم شهر خودرو به مسجد 
سلیمان ســفر کرده تا عصر امروز و از ساعت 18:30در 
شــهر اولین ها، شکســت برابر فوالد را جبران کند و با 
کســب هر ســه امتیاز بازی صدر را کماکان در اختیار 
داشته باشد. شاگردان یحیی به حساسیت سه امتیاز این 
بازی کاماًل واقفند و می دانند کوچک ترین لغزش سبب از 
دست رفتن صدر جدولی می شود که دیگر مدعیان برای 
آن دندان تیز کرده اند. با توجه به فاصله کم امتیازی بین 
6 تیم اول جدول تساوی هم به درد شهرخودرویی ها در 
این هفته نخواهد خورد و سایر مدعیان را فقط خوشحال 
می کند. یحیی در این بازی با توجه به بازگشت بازیکنان 
مصدومش، می تواند با قدرت عمل بیشتری وارد زمین 
شــود و محروم بودن تماشــاگران نفــت از حضور در 
ورزشگاه در این بازی کار را برای گل محمدی و تیمش 
آســان تر خواهد کرد. اما میزبان این بازی که به نوعی 
با ســخت ترین قرعه لیگ مواجه شده است و در چهار 
هفته نخست به ترتیب با تراکتور، صنعت نفت، استقالل 
و سپاهان بازی کرده ، هنوز شکســت نخورده است و 

چهار تســاوی از تقابل با حریفانش بدست آورده و این 
خود به نوعی خط نشــان برای صدرنشین لیگ است. 
انگیزه تقابل با مدعیان همواره جزو خصوصیات تیم هایی 
است که تارتار سرمربی آن ها بوده و این را بارها در پارس 
جنوبی نیز مشاهده کرده ایم و بی شک همین انگیزه کار 
را برای حریفانشان سخت می کند. تقابل یحیی و تارتار 
که زمانی در پرســپولیس هم بازی بوده اند و حاال جزو 
مربیان موفق لیگ هستند از نکات جالب این بازی است.

در دیگــر بازی مهم امروز ســایپا میزبــان تراکتور 
ســازی اســت که با توجه به اینکه این بازی پیش 
از دیدار شــهر خودرو و نفت برگزار می شــود برنده 
این بازی می توانــد موقتاً به صدر بــرود و امیدوار 
باشــد شــاگردان تارتار جلو پیروزی مردان یحیی 
را بگیرند. از نــکات جالب این بازی این اســت که  
تراکتور توانســته بدون گل خورده وارد هفته پنجم 
مسابقات شود و باید دید می تواند به این روند ادامه 
دهد یا شاگردان صادقی سرانجام در این بازی قفل 

دروازه شان را باز خواهند کرد.

برنامه هفته پنجم
چهارشنبه 3 مهر 1398

سایپا - تراکتور / 16:15
گل گهرسیرجان - صنعت نفت آبادان / 17:00

نفت  مسجدسلیمان - شهر خودرو/18:30
پارس جنوبی جم - نساجی مازندران  /18:30

پنجشنبه 4 مهر 1398
پرسپولیس - سپاهان /16:15

ماشین سازی تبریز-شاهین شهرداری بوشهر /16:30
فوالد - پیکان/18:30

ذوب آهن - استقالل/18:30

ورزش: کیانوش رســتمی که به عنوان یک یاغی در 
سال های اخیر در حوزه وزنه برداری از سوی رسانه ها 
لقب گرفته بود، روز گذشته در جریان مسابقات وزنه 
برداری جهان در تایلند به تنهایی یک افتضاح بزرگ 
را با کمک برادرش رقــم زد تا در کارنامه علی مردای 
لکه سیاهی به نام کیانوش ثبت شــود.این در حالی 
اســت که ایوب موســوی ، وزنه بردار بی ادعای تیم 
ملی موفق شــد در دوضرب در همیــن وزن صاحب 

مدال برنز شد.

سیاست های غلط، انتخاب های غلط تر
بازخوانــی ماجرا بــه روایــت خبرنگارانــی که در 
ســالن حضور داشــتند نشــان دهنده این است که 
سیاســت های غلط شــخص رئیس فدراســیون در 
پذیرش شــروط ملی پوش وزن 89 کیلوگرم زمینه 

این افتضاح تاریخی را به بار آورده است!
اما ماجرای ناکامی کیانوش رستمی از آنجا شروع شد 
که وی به خاطر اشتباه برادرش) که کارنامه مربیگری 
شاخصی در حوزه ملی ندارد( نتوانست در یک ضرب 

دسته 89 کیلوگرم وزنه ای را باالی سر ببرد. 
برادر رســتمی به دلیل عدم آشنایی به جدول خوانی 
مسابقات و مربیگری انتخابی اشــتباه برای رستمی 
انجام داد تا وی مدال مســابقات جهانی را به راحتی 

از دست دهد. 
با توجه بــه این اتفاق یــک بار دیگر بــر غلط بودن 
سیاست فدراسیون وزنه برداری در قبال رستمی صحه 
گذاشته شد و هزینه های زیادی که برای وی شده بود 
را به باد داد. خارج شدن رستمی در یک ضرب دسته 
89 کیلوگرم به ضرر تیم ملــی وزنه برداری هم تمام 

شد، چون امتیازات مربوط به رســتمی از تیم ایران 
کم خواهد شــد و با این اوصاف کار برای روی ســکو 
رفتن تیم ایران ســخت تر می شــود. در دو ضرب هم 
رســتمی به بهانه مصدومیت انصراف داد تا ناکامی او 

در مسابقات جهانی 2019 تکمیل شود.
اگر فدراسیون وزنه برداری رســتمی را مجبور می کرد 
که زیر نظر برخواه تمرین و مسابقه دهد هرگز انتخاب 
نخست او وزنه 180 کیلوگرم نبود و از همین حاال باید در 
انتظار توجیهاتی از قبیل مصدومیت و ... بود که کیانوش 

پس از این مسابقات عنوان خواهد کرد.

برنز موسوی
اما موســوی دیگر نماینده کشــورمان در این دسته 
در نخســتین حرکــت دوضرب در مهــار وزنه 205 
کیلوگرمی ناکام بــود، اما در دومین تالش وزنه 206 
کیلوگرمی را باالی سر برد. موسوی در سومین تالش 
هم موفق بــه مهار وزنــه 214 کیلوگرمی شــد تا با 
مجموع 382 کیلوگرم به کار خود با کسب مدال برنز 

دوضرب و پنجمی مجموع پایان دهد.
در حرکت دوضرب تیان تائو از چین با 230 کیلوگرم 
اول شــد، فارس الباخ از قطر بــا 224 در جای دوم 
قرار گرفت و سیدایوب موســوی از ایران نیز با 214 

کیلوگرم در جای سوم ایستاد.
بدین ترتیب در پایان رقابت های دسته 96 کیلوگرم 
وزنه برداری قهرمانی جهان و در مجموع، تیان تائو از 
چین با 410 کیلوگرم اول شد و مدال طال را بر گردن 
آویخت، فارس الباخ از قطر با 402 کیلوگرم دوم شد 
و آنتون پلیســنوی با 394 کیلوگرم در سکوی سوم 

ایستاد و مدال برنز گرفت.

صدر را کدام تیم تسخیر می کند؟

شهرخودرو در محاصره جان سخت  ها
برنز دو ضرب موسوی مرهمی بر زخم ورزشکار ساالری شد

از صبر »ایوب« تا غرور »کیانوش«
ضد  حمله

فغانی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را 
قضاوت می کند

ورزش: با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داوری ایران دیدار برگشت نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2019 را قضاوت خواهد کرد. به نقل از سایت رسمی 
فدراسیون فوتبال، دیدار برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2019 بین 
تیم های گوانگژو چین و اوراوا ردز ژاپن روز چهارشنبه اول آبان ماه در شهر 
گوانگژو چین برگزار می شود و با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا علیرضا فغانی 
به عنوان داور، محمدرضا منصوری به همراه محمدرضا ابوالفضلی به عنوان 

کمک های وی این بازی را قضاوت خواهند کرد.

انصاری فرد: مستنداتمان را درباره کسانی که 
نمی خواهند قهرمان شویم افشا می کنیم

ورزش: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس معتقد است: برخی ها دوست ندارند 
پرسپولیس برای چهارمین بار پیاپی قهرمان شود. محمد حسن انصاری فر که 
در برنامه سالم صبح بخیر شبکه سه صحبت می کرد، تصریح کرد: چیزی که 
طبیعی است و اتفاق می افتد این است که خبرهایی می شنویم که برخی دوست 
ندارند پرسپولیس برای چهارمین بار قهرمان شود. نمی خواهم زیاد توضیح بدهم 

که حاشیه ای برای تیممان شود. مستنداتی داریم که افشا می کنیم. 

عابدزاده، بهترین بازیکن ماریتیمو در هفته ششم 
ورزش: از هفته ششم رقابت های لیگ فوتبال پرتغال ماریتیمو میهمان 
براگا بود و این دیدار با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید. در این بازی امیر عابدزاده 
دروازه بان ایرانی درون دروازه ماریتیمو قرار داشت و موفق شد در دقیقه 58 
ضربه پنالتی پائولینیو را مهار کند.در این راستا، سایت »هواسکورد« دیروز در 
ارزیابی فنی اش از این دیدار پس از درخشش عابدزاده باالترین نمره یعنی 7.9 

را به او داد تا او بهترین بازیکن ماریتیمو در این بازی شناخته شود.

کاپیتان پرسپولیس بازی با سپاهان را هم از 
دست داد

ورزش: سید جالل حسینی که گفته می شود به دلیل آسیب دیدگی عضالت 
شکم خود دربی پایتخت مقابل استقالل تهران را از دست داد همچنان شرایط 
حضور در تمرینات گروهی را پیدا نکرده است. کاپیتان نخست پرسپولیس که 
جای خود را در قلب خط دفاعی به محمدحسین کنعانی زادگان داده در دیدار 
پنجشنبه هفته جاری سرخپوشان نیز غایب خواهد بود تا برای سومین بازی 

متوالی نتواند برای این تیم بازی کند.

اسامی محرومان هفته پنجم لیگ برتر 
ورزش: کمیته مسابقات اسامی محرومان هفته پنجم لیگ برتر فصل 98-99 
را اعالم کرد. به نقل از سایت  سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان به 
شرح زیر است: علی کریمی استقالل، فرشاد احمدزاده پرسپولیس. همچنین 
بازی نفت مسجدسلیمان و شهرخودرو مشهد هم بدون حضور تماشاگر 

برگزار می شود.

شیخ دیاباته یک ماه دور از میادین!
ورزش: شیخ دیاباته در دقیقه 37 بازی با نفت مسجدسلیمان براثر ضربه ای 
که به دنده اش داشت مصدوم و از زمین بازی تعویض شد.اما پس از بررسی 
پزشکان استقالل مشخص شــد مصدومیت این بازیکن بسیار جدی تر از 
پیش بینی های اولیه بوده است، او از ناحیه عضله مایل شکمی با کشیدگی 
هشت سانتی روبه  رو شده است و در دنده 10 و 11 این بازیکن هم شکستگی 
دیده شده است. با این شرایط به طور قطع دیاباته بین سه تا چهارهفته باید 
دور از میادین باشد و نمی تواند در تمرین استقالل شرکت کند که این مسئله 

بدترین خبر ممکن برای استراماچونی خواهد بود.

4 بازی و سه کارت قرمز؛ 
آمار عجیب انضباطی استقالل

ورزش: استقاللی ها تاکنون چهار بازی در لیگ برتر انجام داده اند که در این 
بین در سه بازی بازیکنان این تیم با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج 
شده اند. در بازی نخست برابر ماشین ســازی این دانشگر بود که با دریافت 
کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد، در بازی با فوالد آبی ها اخراجی ندادند اما 
در بازی با نفت مسجدسلیمان این فرشید اسماعیلی بود که با دریافت کارت 
زرد دوم از زمین بازی اخراج شد، در بازی با پرسپولیس هم علی کریمی کارت 
زرد دوم را از داور دریافت کرد و تیمش را در دقایق پایانی بازی 10 نفره کرد. 
این اتفاق سبب شده استقالل در هر بازی بازیکنان تأثیرگذار خود را در اختیار 
نداشته باشد و باید دید در نهایت استراماچونی چه تصمیمی برای این مشکل 

اتخاذ خواهد کرد.

منهای فوتبال

استعفای راکد داورزنی 
ورزش: محمدرضا داورزنی که چند روز قبل به عنوان یکی از نامزدها 
در انتخابات فدراسیون والیبال ثبت نام کرد، استعفای خود را تقدیم وزیر 
ورزش کرده است. البته استعفای داورزنی در اختیار وزیر ورزش خواهد 
بود تا تکلیف او در انتخابات فدراسیون والیبال مشخص شود. در صورتی 
که داورزنی در انتخابات پیش روی فدراسیون والیبال رأی بیاورد و رئیس 
شود، استعفای او به جریان خواهد افتاد و بالفاصله از وزارت ورزش جدا 
خواهد شد. پیش از این داورزنی اعالم کرده بود پس از ثبت نام در انتخابات 
استعفا می دهد که به وعده خود عمل کرده اما هنوز استعفایش به جریان 

نیفتاده است.

پیروزی تیم بسکتبال نفت آبادان در جام 
باشگاه های آسیا

ورزش: تیم بسکتبال نفت آبادان )نماینده ایران( در نخستین بازی خود 
از مسابقات جام باشگاه های 2019 آسیا که به میزبانی تایلند در حال 
برگزاری است، با نتیجه 85 بر 64 مقابل تیم المحرق بحرین به برتری 
رسید تا شروع مقتدرانه ای در این رقابت ها داشته باشد. در پایان این بازی 
سعید داورپناه با ثبت 20 امتیاز، چهار ریباند و پنج پاس گل، مؤثرترین 
بازیکن زمین بود. صمد نیکخواه نیز 19 و محمد حسن زاده 18 امتیاز دیگر 
برای نفت کسب کردند. نماینده ایران امروز سوم  مهر ماه در دومین بازی 

خود، از ساعت 9:30 به مصاف تیم »فوبون بِریوز« تایوان می رود.

تیم ملی شنا به مدال نقره آسیا رسید
ورزش: تیم ملی شنای ایران در نخستین روز مسابقات قهرمانی آسیا، 
رده های سنی با ترکیب مهدی انصاری ، بنیامین قره حسنلو، سینا غالمپور 
و علیرضا یاوری در ماده چهار در 100 متر آزاد به آب زد و با ثبت زمان  

سه دقیقه و 28 ثانیه و 46 صدم ثانیه موفق به دریافت نشان نقره شد.

رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای:
یونسکو کشتی پهلوانی را به نام ایران 

می شناسد
ورزش: رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی 
پهلوانی گفت: کمیته توســعه ورزش های رزمی یونسکو ورزش های 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی را به نام ایران به رسمیت می شناسد. محسن 
مهر علیزاده گفت: آیین پهلوانی یکی از میراث های فرهنگی ایران است که 
تبلور آن در این دو ورزش باستانی کشورمان است. وی افزود: هم اکنون با 
رسمیت شناخته شدن این دو ورزش از طریق فعالیت های فدراسیون در 
ایران شاهد توسعه و آموزش آن در 85 کشور جهان هستیم و مسابقات و 

آموزش های الزم در این خصوص در حال برگزاری است.

فدرر و نادال هم تیمی شدند
ورزش: در تورنمنت تنیس جام لیور، تیم اروپا با نتیجه 13 بر 11 
تیم جهان را شکست داد. این تنها تورنمنتی است که دو بازیکن برتر 
تاریخ تنیس مردان جهان، رافائل نادال و راجر فدرر، نه روبه روی هم 
که در کنار هم بازی کردند. تیم اروپا؛  رافائل نادال )اســپانیا(، راجر 
فدرر ) ســوییس(، دومینیک تیم )اتریش( ساشــا زورف )آلمان(، 
استفانونس سیتسی پاس )یونان(، فابیو فونینی )ایتالیا( - کاپیتان؛ 

بیورن بورگ 
تیم جهان؛ جان ایزنر )آمریکا(، میلوش رائونیچ )کانادا(، نیک کیریوس 
)استرالیا(، تیلور فریتز )آمریکا(، دنیس شاپووالوف )کانادا(، جک ساک 

)آمریکا( کاپیتان؛ جان مک انرو 

دبیر: اگر کرسی داشتیم در دنیا دوم می شدیم
ورزش: رئیس فدراسیون کشتی می گوید: هر دو تیم آزاد و فرنگی ما 
می توانستند در دنیا دوم شوند ما با روس ها فاصله داریم این وضعیت واقعی 

کشتی ماست و مردم باید این را بدانند.
علیرضا دبیر به موردی عجیب اشاره کرد و گفت: در رشته آزاد ما به ناحق 
در رده چهارم جهان قرار گرفتیم. به ما گفتند که مقام ســوم را کسب 
کرده ایم حتی به دنبال ما آمدند تا مربی ما روی سکو بروند اما همه چیز 
عوض شد. پس از آن خودم با اللوویچ صحبت کردم و گفت که جدول 
تغییر کرده است. به هر حال آن هایی که کرسی اتحادیه جهانی ما را به 
راحتی از دست دادند حاال باید پاسخگو باشند. ما کشتی گیران خوبی مثل 
حسن یزدانی، عبد ولی، نجاتی، یونسی داریم. این کشتی گیران هم ممکن 
است در برخی از کشتی هایشان 50-50 یا 60 به 40 باشند. اگر کرسی 

داشتیم این اتفاقات رخ نمی داد.

سینا حسینی: با معرفی ورزشگاه امام رضا به عنوان محل برگزاری 
دیدار تیم فوتبال شهرخودرو با پرسپولیس تهران این پرسش برای 
عالقه مندان به وجود آمد که با وجود پاره ای از مشکالت در جریان بازی 
شهرخودرو و فوالد در ارتباط به از کار افتادن گیت های الکترونیکی آیا 
برای این دیدار گیت های الکترونیکی بدون اشکال فعال خواهند بود؟

علت خروج گیت ها از سیستم چه بود؟
گویا پیش از شروع مسابقه شهرخودرو - فوالد خوزستان گیت های 
نصب شده مورد تست قرار می گیرد و همه چیز مهیای بهره برداری 
بوده است اما همزمان با ورود تماشاگران به استادیوم اما رضا)ع( به 
دلیل نوسان برق یک لحظه برق گیت ها قطع می شود، به محض اعالم 
قطع برق گیت ها مسئوالن تأسیسات ورزشگاه نسبت به رفع عیب 
اقدام می کنند و دوباره گیت ها آماده بهره برداری مشود اما پلیس با 
فعالیت های گیت ها به دلیل احتمال قطعی مجدد برق مخالفت 
می کند تا با استفاده از سیستم آفالین فرایند کنترل بلیت انجام شود. 
مسئوالن ورزشگاه اعالم کردند ما آمادگی بهره برداری از گیت ها را 
داشتیم اما به دلیل جلوگیری از خطرات احتمالی و هرگونه مشکل 

فنی فرمانده حاضر در میدان برای تامین امنیت تماشاگران اجازه 
این کار را نداد تا پس از رفع نقص کلی و آزمایش نهایی از بازی بعدی 

گیت های الکترونیکی مورد بهره برداری قرار گیرد.

آغاز به کار قطعی گیت ها از بازی با پرسپولیس
توسط مسئوالن نیروی انتظامی و مدیران ورزشگاه صبح روز سه شنبه 
از گیت های نصب شده در ورزشگاه بازدید به عمل آمد و قرار شد از 
ابتدای ورود تماشاگران در جریان بازی پرسپولیس کلیه تماشاگران 

از طریق گیت های الکتورنیکی وارد ورزشگاه شوند.
به گفته مدیر روابط عمومی مؤسســه تربیت بدنی آستان قدس 
رضوی، به احتمال زیاد تعداد گیت های ورزشگاه تا قبل از برگزاری 
بازی هفته ششم اضافه خواهد شــد تا ورود و خروج تماشاگران به 

ورزشگاه با سهولت انجام شود.مجید موالیی در ادامه افزود: »با شرکت 
نصب کننده گیت های الکترونیکی هم صبح روز چهارشنبه جلسه ای 

برگزار خواهد شد تا هرگونه مشکل احتمالی برطرف شود.«

نصب تونل های فلزی
برابر دستورعمل های برگزاری بازی های لیگ برتر نصب تونل ها و 
راهروهای فلزی ثابت پیش از گیت های الکترونیکی الزم االجراست به 
همین دلیل به گفته مسئوالن ورزشگاه تا پیش از بازی با پرسپولیس 
این تونل های فلزی زیکزاکی مقابل گیت ها نصب خواهد شد تا مسیر 

تماشاگران برای ورود و خروج کامال مجزا باشد.
همچنین برای کنترل بیشتر در بخش وی آی پی و جایگاه ویژه و 
خبرنگاران به زودی در مبادی ورودی جایگاه ویژه و خبرنگاران نیز 

گیت الکترونیکی نصب خواهد شــد تا به ورود و خروج این بخش 
هم نظارت دقیقی انجام پذیرد و افراد غیر مســئول به این مناطق 

راه پیدا نکنند.

احتمال حضور 6 هزار پرسپولیسی در ورزشگاه
یکی دیگر از نکاتی که در جلســه روز سه شنبه مسئوالن ناجا و 
مدیران ورزشگاه درباره آن تصمیم گیری شده است محل ورود 
و خروج هواداران دو تیم در بازی هفته ششــم بود. برابر تصمیم 
نهایی قرار شد کلیه هواداران پرسپولیس از درب ورودی حاشیه 
بولوار خیام وارد ورزشگاه خواهند شد و به صورت کامل هیچ راه 
ارتباطی با قسمت هواداران شهرخودرو نخواهند داشت. هواداران 
تیم میزبان نیز از ورودی خیابان یاس وارد ورزشگاه خواهند شد. 
هرچند هنوز تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان تماشاگران 
دو تیم گرفته نشده اســت اما به احتمال فراوان تنها 6 هزار نفر از 
هواداران پرسپولیس قادر به ورود به ورزشگاه خواهند بود و نزدیک 
به 14 هزار نفر از هواداران شهرخودرو نیز می تواند این بازی را از 

نزدیک در ورزشگاه تماشا کنند.

امیرمحمد سلطان پور: پس از آنکه لیونل مسی به عنوان بهترین 
بازیکن ســال فیفا دســت یافت، حاال انتخاب های ســرمربیان و 
کاپیتان های کشورها مشخص شده اســت. الزم به یادآوری است 
که جایزه بهترین بازیکن سال فیفا یا The Best، با رأی کاپیتان ها 
و سرمربیان تیم های ملی و نمایندگان رسانه های هر کشور انتخاب 
می شود. مسی در 46 درصد مجموع آرا حضور داشت و فن دایک 38 
درصد و کریستیانو رونالدو در 36 درصد آرای بازیکنان، سرمربیان و 
اهالی رسانه قرار گرفته بود. هر رأی دهنده با انتخاب نخست خود پنج 
امتیاز، انتخاب دوم سه امتیاز و رده سوم یک امتیاز به گزینه انتخابی 

خود هدیه می دادند.

مسی به رونالدو رأی داد، اما جوابی نگرفت
پس از برگزاری مراسم، فیفا آرای افراد مختلف را اعالم کرد که در برخی 
از آن ها سورپرایزهای جالبی را شاهد بودیم. به عنوان مثال لیونل مسی 
که به عنوان کاپیتان تیم ملی آرژانتین در این رأی گیری شرکت کرده 
بود، سادیو مانه ستاره سنگالی لیورپول را به عنوان انتخاب نخست خود 

آورده بود. او در حرکتی جالب تر کریســتیانو رونالدو رقیب چندین 
و چند ساله خود را به عنوان انتخاب دوم و هم تیمی جدید خود در 
بارسلونا یعنی فرانکی دی یونگ را برگزید. تقریباً کمتر پیش آمده بود 
که در زمان رأی دادن در جایزه بهترین فیفا رونالدو و مسی به یکدیگر 
رأی دهند تا شانس یکدیگر را برای پیروزی در این جوایز کاهش دهند. 
کریستیانو رونالدو حدود یک ماه پیش در زمان برگزاری مراسم انتخاب 
بهترین بازیکن سال یوفا از گرمی رابطه اش با مسی گفت و حتی اعالم 
 the آمادگی کرد که با او شام صرف کند اما در زمان رأی گیری جایزه
best مسی نشان داد که در عمل بیشتر به گرمی رابطه می اندیشد، 
چون کریستیانو رونالدو به عنوان کاپیتان تیم ملی پرتغال در هیچ کدام 
از سه انتخاب خود نامی از مسی نیاورد. ستاره یوونتوس در انتخاب 

نخستش ماتیاس دلیخت هم تیمی جدیدش در بیانکونری را انتخاب 
کرد، فرانکی دی یونگ به عنوان گزینه دوم و کیلیان امباپه را به عنوان 

نفر سوم برگزیده بود.
ویرجیل فن دایک مدافع هلندی لیورپول که برخی از او حتی به 
عنوان شانس اصلی بردن جایزه نام می بردند، در رده دوم این مراسم 
قرار گرفت تا همچنان برنده نشدن چندین ساله مدافعان ادامه داشته 
باشد. فن دایک در انتخاب های خود لیونل مسی را به عنوان گزینه 
نخست، و هم تیمی های خود یعنی محمد صالح را به عنوان گزینه 
دوم و سادیو مانه را به عنوان گزینه سوم انتخاب کرده بود. مانند فن 
دایک که به جای هم تیمی اش، مسی را به عنوان گزینه نخست 
انتخاب کرده بود، سرمربی تیم ملی انگلیس نیز به جای هری کین 

همین کار را انجام داد. ستاره خط حمله سه شیرها و تیم تاتنهام در 
رده بندی نهایی رتبه دهم بهترین های جهان را کسب کرد؛ این در 
حالی است که کین آنچنان به هم تیمی های خود وفادار بود که در 
بین سه گزینه نخست او می توان نام سون هیونگ مین کره ای را نیز 
مشاهده کرد. رایان گیگز سرمربی تیم ملی ولز، هم تیمی سابق خود 
در منچستریونایتد یعنی کریستیانو رونالدو را به عنوان نفر نخست 
انتخاب و گرانیت ژاکا هافبک آرسنال و کاپیتان تیم ملی سوییس و 
لوکا مودریچ کاپیتان تیم ملی کرواسی نیز همین کار را انجام داده اند. 
انتخاب نخست منوئل نویر کاپیتان تیم ملی آلمان فن دایک بود و 
سرخیو راموس هم تیمی جدید خود در رئال یعنی ادن هازارد را به 
عنوان گزینه نخست برگزید. ستاره بلژیکی اما مثل مسی، مانه را به 
 The Best عنوان نفر اول انتخاب کرده بود. در زیر، 5 نفر برتر جایزه

فیفا را بار دیگر با هم مرور می کنیم:
1-لیونل مســی )آرژانتین، بارســلونا( 2-ویرجیــل فن دایک 
 )هلند،  لیورپول( 3-کریســتیانو رونالدو )پرتغــال، یوونتوس( 
4-محمد صالح )مصر، لیورپول( 5-سادیو مانه )سنگال، لیورپول( 

تمهیدات جدید برای بازی بعدی در مشهد در حال انجام است

14 به 6 به نفع شهرخودرو
آرای سرمربی و کاپیتان تیم های ملی برای انتخاب بهترین ها مشخص شد

چرا به من رأی ندادی آقای رونالدو!
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ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ-9808293 م.الف 792

شماره پرونده: 139604006091000051/1
شماره بايگانى پرونده: 9600280

شماره ابالغيه: 139805106091005429
تاريخ صدور: 1398/06/23

آگهى ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9600280
ــماره ثبت 11987 و شناسه ملى  ــتران توس (سهامى خاص) بش ــركت سقف گس ــيله به ش بدينوس
ــدانگ پالك ثبتى چهل  ــه 9600280 ابالغ ميگردد كه شش 10380276819 بدهكار پرونده كالس
ــده از نه هزار و پانصد و شصت و نه  ــه فرعى مفروز و مجزى ش ــصت و س ــيصد و ش و يك هزار و س
فرعى از چهار اصلى بخش نه مشهد بمبلغ هشت ميليارد و هفتصد ميليون ريال (8/700/000/000 
ريال) ارزيابى گرديده است كه مورد وثيقه سند رهنى 182303- 1393/03/19 تنظيمى دفترخانه 
ــماره 59 مشهد له بانك پاسارگاد و عليه شما ميباشد. چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد  ش
ــار آگهى مهلت داريد اعتراض  طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتش
ــى به صورت على الحساب به  خود را كتباً به انضمام مبلغ هجده ميليون ريال بابت هزينه كارشناس
ــى  ــعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناس اين ش

ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ-9808296 م.الف 793
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139504006092001795/1
شماره بايگانى پرونده: 9503198

شماره ابالغيه: 139805106092010575
تاريخ صدور: 1398/06/31

آگهى ابالغ ماده 87 پرونده اجرايى كالسه 95/92/1795
ــماره  ــامل 1- خانم گلندام فيروزه نام پدر: على ش ــين زرگر كار ش ــيله به ورثه مرحوم حس بدينوس

ــماره شناسنامه: 940 ابالغ مى شود  ــلطانعلى زرگر كار نام پدر: على اكبر ش ــنامه: 18 و 2- س شناس
ــراى عمومى و انقالب ناحيه  ــعبه يك اجراى احكام كيفرى دادس ــما نزد ش ديه متعلق به مورث ش
ــت گرديد و به حساب بستانكار واريز خواهد شد.  ــهد در قبال طلب خانم زهرا اربابى بازداش 10 مش

آ-9808298 م.الف 794

شماره پرونده: 139804006092002391/1
شماره بايگانى پرونده: 9803812

شماره ابالغيه: 139805106092010555
تاريخ صدور: 1398/06/31

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9803812
ــماره ملى:  ــدر: على نقى تاريخ تولد: 1365/02/08 ش ــاى هادى كمالى پور نام پ ــيله به آق بدينوس

2300746441 شماره شناسنامه: 4975 اعالم مى گردد:
ــوارى 944 ى 74 ايران 12 و حساب بانكى نزد بانك ملى متعلق به شما در قبال طلب  خودروى س
ــما اخطار  ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش خانم منيره راثى محوالتى بازداش
ــبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر  ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نس ميش

داده نمى شود. آ-9808299 م.الف 795
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006091000364/1
شماره بايگانى پرونده: 9704556

شماره ابالغيه: 139805106091005283
تاريخ صدور: 1398/06/17

ابالغ اخطاريه ارزيابى اوليه ماده 101 كالسه هاى 9704556 و 9704558
ــيله به آقاى فرامرز مهريار فرزند محمدابراهيم به شماره ملى 0045411859 و خانم هاجر  بدينوس
ــماره ملى 2593671531 ابالغ ميگردد كه ششدانگ آپارتمان  ــيار فرزند محمد رحيم به ش پى س
ــده از  ــتصد و پنجاه و هفت (50857) فرعى مفروز و مجزى ش داراى پالك ثبتى پنجاه هزار و هش
ــهد بمبلغ  پنج هزار و هفده (5017) فرعى از چهار (4) اصلى قطعه چهار طبقه چهار بخش نه مش
ــى و هشت ميليارد (38/000/000/000) ريال ارزيابى گرديده است كه مورد وثيقه اسناد رهنى  س
31590- 93/07/08 و 30993- 93/04/07 تنظيمى دفترخانه 78 مشهد له بانك پاسارگاد و عليه 
شما ميباشد. چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت ظرف 
ــار آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ سيزده ميليون  مدت 5 روز از تاريخ انتش
ــاب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض  ــى به صورت على الحس ريال بابت هزينه كارشناس
ــد. آ9808300  ــى ترتيب اثر داده نخواهد ش خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناس

م.الف 796
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006092004743/1    شماره بايگانى پرونده: 9707775
شماره ابالغيه: 139805106092010376      تاريخ صدور: 1398/06/27

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139704006092004743/1
ــماره ملى:  ــدر: رضا  تاريخ تولد: 1344/04/02 ش ــه وراث مرحوم مجيد طهانى نام پ ــيله ب بدينوس
ــد: 1386/04/21       ــى نام پدر: مجيد تاريخ تول ــنامه: 235 (ندا طهان ــماره شناس 0939514761 ش

شماره ملى: 0928735370 شماره شناسنامه: 0928735370        
ــى: 0035352558                                         ــماره مل ــد: 1317/11/01 ش ــخ تول ــى تاري ــدر: عل ــام پ ــى ن ــا طهان - رض

شماره شناسنامه: 172
ــى: 0980026301                                     ــماره مل ــد: 1388/03/14 ش ــخ تول ــد تاري ــدر: مجي ــام پ ــى ن ــدا طهان - آي

شماره شناسنامه: 0980026301
- طاهره ميرنجيب نام پدر: سيدرضا تاريخ تولد: 1319/07/10 شماره ملى:  0939167735 شماره 
ــدانگ پالك ثبتى 4883 فرعى از 184  ــه دانگ مشاع از شش ــنامه: 1226) اعالم مى گردد س شناس
اصلى بخش 10 مشهد و ششدانگ پالك ثبتى 9191 فرعى از 234 اصلى بخش 9 مشهد و خودرو 
ــوارى پرايد به شماره انتظامى 20- 746 ج 28 و سايپا 131 به شماره انتظامى 20- 126 ج 27  س
و سايپا 131 به شماره انتظامى 28 ج 844 - 20 و سايپا 131 به شماره انتظامى 10- 913 ى 93 
و پرايد به شماره انتظامى  13 ج 266 -20 و سمند ال ايكس به شماره انتظامى 77- 778 ن 42

ــذا طبق ماده 87 آئين نامه  ــت گرديده ل ــق به مرحوم در قبال طلب خانم وجيهه بيانى بازداش متعل
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت  ــما اخطار ميش اجراى مراتب بش

ممنوع است و  ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9808187 م.الف 776

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

امالك واقع دربخش6 يزد – تفت و توابع
220 فرعى از 4933 - اصلى – خانم آدخت بختيار مباركه پنجدانگ و نيم  مشاع از ششدانگ زمين 
ــدانگ 5576/50 مترمربع  واقع در روستاى مباركه  كه  ــاحت  شش محصور پالك ثبتى برابر به مس
ــدانگ و از پالك 4932 – اصلى  به اشتباه چاپ  ــاع از شش در اگهى هاى قبلى مقدار پنجدانگ مش

گرديده كه بدينوسيله  اصالح مى گردد . 
ضمنا اعالم مى دارد مهلت  اعتراض به آگهى اصالحى يك ماه از تاريخ انتشار آگهى مى باشد بديهى 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  اس

شد9808276 تاريخ انتشار: چهارشنبه 1398/07/03
امير حسين جعفرى ندوشن        

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت       

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد 

ــماره 139860301060002284هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف  ــمى برابرراى ش سند رس
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين  وضعيت ثبتى اراضى وس
ــنامه. ــماره شناس ــارض متقاضى خانم بتول مقيمى تيمورفرزند محمد بش ــات مالكانه بال مع تصرف

ــتثناى  ــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن به اس ــاع ازشش ــمردر دودانگ مش صادره ازكاش
ــماره30فرعى از1 اصلى واقع درقريه  ــاحت 1027/36مترمربع پالك ش ــاى ثمنيه اعيانى به مس به
ــهمى  ــاعى درازاى س ــليمانقلى خان تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت مش خيرآباد س
ــه جهاد98/220/51127مورخ1398/3/25محرز  ــاعى مالكانه متقاضى بتول مقيمى تيمور ونام مش
ــود درصورتى  ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهى مى ش گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار  ــخاص نسبت به صدورس كه اش
ــيد ظرف مدت يك  ــليم وپس ازاخذ رس اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 420ث/م الف  آ-9808264

تاريخ انتشارنوبت اول: 98/7/3   تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/18  
ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى تحديدحدوداختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

ــرگرديده اينك برحسب  پيروآگهى تحديدحدود قبلى كه بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش
ــمت از  ــتندبه ماده مذكور وماده61آيين نامه قانون ثبت تحديدحدود يكقس ــت واصله مس درخواس
ــد:بخش3 سبزوار-پالك6- ــرح زير ميباش ــبزوار حوزه ثبتى اين واحد بش امالك واقع در بخش3س

اصلى-اراضى كلوت
191فرعى-ششدانگ يك قطعه زمين بندسار-ورثه مرحوم صفرعلى كوشكى كمافرض اله وغيره.

تاريخ تحديد: يك شنبه1398/7/28 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 
ــيله  ــماره هاى فوق الذكر بوس لذابموجب ماده14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين ش
ــانيد.چنانچه هريك  ــل حضوربهم رس ــاعت مقررباالدرمح ــار ميگرددكه  درروزوس ــن اگهى اخط اي
ــندمطابق ماده15قانون مزبورملك  ــى آنهادرموقع مقررحاضرنباش ــان امالك يانماينده قانون ازصاحب
ــبت به  ــدواعتراضات مجاورين نس ــده ازطرف مجاورين تحديدخواهدش ــى باحدوداظهارش موردآگه
ــد مطابق ماده20قانون  ــه درموقع مقررحاضرنبوده ان ــوق ارتفاقى ونيزصاحبان امالك ك حدودوحق
ثبت فقط تا30روزازتاريخ تحديدحدودپذيرفته خواهدشدودراجراى تبصره2ماده واحده قانون تعيين 
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف  ــت ازتاريخ تس تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
ــالح قضايى تقديم وگواهى الزم ازمرجع مذكوراخذ  ــت اعتراض خودرابه مرجع ذيص يكماه دادخواس

وبه اين اداره تسليم نمايند.(م الف 98/100/3040)  آ-9808266
تاريخ انتشار:چهارشنبه 1398/07/03

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

شماره مزايده: 139804306092000144
تاريخ ثبت: 1398/05/30

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9504562

ــهد خانم حليمه  ــعبه دوم اجراى ثبت مش ــه 9504562 مطروحه ش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــاقى فرزند برات به شماره شناسنامه 788 و كدملى 0870603302 باستناد سند ازدواج  قنبرى يس
ــتان قوچان جهت وصول تعداد 72 عدد  ــماره 48 شهرس ــماره 11256 تنظيمى دفتر ازدواج ش ش
ــنامه 543 و  ــماره شناس ــنى بكنظر فرزند برات به ش ــار آزادى عليه آقاى رضا روش ــكه تمام به س
كدملى 049152575 اجرائيه اى به كالسه پرونده 139504006219000262/1 صادر كه برابرنامه 
نيابت اجرائى به شماره 139505806219000216 مورخ 95/10/28 از واحد اجراى اسناد رسمى 
ــتان تربت حيدريه جهت ابالغ  ــتان قوچان و ابالغ اجرائيه طى نيابت به واحد اجراى شهرس شهرس
اجرائيه به مديون كه مورخ 95/12/15 به مديون ابالغ و صحت ابالغ توسط مميز اجرا تربت حيدريه 
ــتانكار سهم االرث احتمالى مديون از سه دانگ مشاع از  ــت حسب درخواست بس گواهى گرديده اس
ــت فرعى از  ــى 11958 فرعى از 4 اصلى (يازده هزار و نهصد و پنجاه و هش ــش دانگ پالك ثبت ش
ــنى بكنظر در قبال تعداد 72 عدد سكه تمام  ــهد ملكى مرحوم برات روش چهار اصلى) بخش نه مش
بهار آزادى و حقوق دولتى بازداشت گرديد كه برابر وارده 11656 مورخ 98/03/11 گزارش رسمى 

دادگسترى:
ــع دوم- پالك 59 در معيت مأمور  ــهد- بلوار امامت 44- بعد از تقاط ــالك ثبتى فوق واقع در مش پ
ــوى و وكيل بستانكار بازديد و معاينه محلى به عمل آمد  محترم اجراى ثبت جناب آقاى امين موس

و نظريه كارشناسى به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
با سالم و احترام، بازگشت به ارجاع قرار كارشناسى كالسه 9504562 مبنى بر ارزيابى سهم االرث 
احتمالى آقاى رضا روشنى بيك نظر، از محل وقوع ملك در معيت مأمور محترم اجراى ثبت جناب 
آقاى موسوى و وكيل محترم بستانكار واقع در بلوار امامت 44- بعد از تقاطع دوم- پالك 59 بازديد 

شد كه نتيجه به شرح زير باستحضار مى رسد.
ــت فرعى  ــده پالك ثبتى 11958 فرعى از 4 اصلى (يازده هزار و نهصد و پنجاه و هش ملك تعرفه ش
از چهار اصلى) از بخش 9 مشهد است با كد نوسازى 48-64-3-11 كه مطابق تصاوير ابرازى سند 
مالكيت (صفحه هشتم) سه دانگ آن به نام آقاى برات روشنى بيك نظر و سه دانگ آن به نام خانم 
سكينه ابراهيمى به ثبت رسيده است و در حال حاضر در تصرف اقوام مديون قرار دارد، عرصه ملك 
ــتان قدس است، ملك مذكور داراى دو  ــمالى و موقوفه آس ــاحت 250 مترمربع با موقعيت ش به مس
ــقف طاق ضربى و نماى داخل  ــكلت آجرى و س ــاله و اس طبقه اعيان قديمى با حداقل قدمت 40 س
ــت كه زيرزمين به مساحت حدودى 50  ــامل زيرزمين و همكف اس ــت، اعيان ش ــنگى اس حياط س
مترمربع داراى هال يكسره كه در انتهاى آن آشپزخانه قرار دارد، يك اتاق خواب و حمام است، كف 

آن موزاييك و ديوارها گچ سفيد و رنگ است، توالت در حياط قرار دارد.
ــقف و داراى دو اتاق  ــدود 50/132 مترمربع به انضمام تراس غيرمس ــاحت ح ــه همكف به مس طبق
ــته قديمى با كابينت فلزى هال و پذيرايى است، كف آن موزاييك و  ــپزخانه بس ــيو، آش خواب، پاس
ــتم گرمايش بخارى و آبگرمكن گازى و سرمايش كولر آبى  ــت، سيس ــفيد و رنگ اس ديوارها گچ س

است، داراى انشعابات آب، برق و گاز است.
با توجه به موقعيت مكانى و محلى، معابر و دسترسى ها، ابعاد و مساحت ملك، تراكم مسكونى زياد، 
ــدانگ  ــاير عوامل مؤثر از جمله ميزان عرضه و تقاضاى روز، ارزش شش كيفيت و قدمت اعيان و س
ــر گرفتن هرگونه بدهى احتمالى به  ــعابات منصوبه و بدون در نظ ــالك ثبتى مذكور به انضمام انش پ
مراجع حقيقى و حقوقى مبلغ 29/000/000/000 ريال معادل دو ميليارد و نهصد ميليون تومان و 

ارزش سه دانگ آن 14/500/000/000 ريال برآورد و به حضور اعالم ميگردد.
نظريه ارزيابى:

ــط خانم موحدى بازگرديد و طبقه اول ملك  برابر گزارش مأمور اجرا در روز ارزيابى ملك درب توس
ــنى (مديون) ميباشند و طبقه پايين در  ــد و ايشان خواهر آقاى رضا روش ــان مى باش در تصرف ايش

تصرف مستأجر ميباشد و ايشان دختر خانه مديون ميباشد.
حدود اجمالى ملك برابر نامه مسئول بايگانى اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه چهار مشهد بر اساس 
ــت به اراضى باقيمانده شرقاً: بطول  ــد: شماالً بطول ده متر ديواريس ــرح ميباش پرونده ثبتى بدين ش
بيست و پنج متر ديوار به ديوار اعيان صديقه سيدى شماره ده هزار و نهصد و هفتاد و هشت، جنوباً 
ــوار به ديوار اعيان عصمت  ــت و پنج متر دي ــر درب و ديوار به خيابان، غرباً بطول بيس ــول ده مت بط

زمانيان شماره يازده هزار و هشتصد و پنج فرعى- حقوق ارتفاعى ندارد.
ــالمى مشهد  ــتان انقالب اس و با توجه به وارده 30064 مورخ 98/06/10 مأمور اجرا و نماينده دادس
ــهم مشاع از 175 سهم مشاع از 400 سهم مشاع از  ــتانكار و هزينه ها ميزان 100/5 س مطالبات بس
800 سهم ششدانگ (يكصد و نيم سهم مشاع از يكصد و هفتاد و پنج سهم مشاع از چهارصد سهم 
ــدانگ) پالك ثبتى فوق در قبال مبلغ 3/643/125/000 ريال مزايده  ــاع از هشتصد سهم شش مش
ــد ضمناً مبلغ 182/156/250 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ 145/725/000 ريال ميباشد  خواهد ش
كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباشد و مزايده از ساعت 9 صبح الى 
12 ظهر در روز [چهارشنبه] مورخه 1398/8/8 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترين قيمت 
كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز 
ــتراك و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده  ــعاب و يا حق اش حق انش
اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق 
مقررات وصول خواهد شود همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در 
ــاعت تعيين شده برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى  س

اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار ميگردد. آ-9808281 م.الف 786

شماره پرونده: 139804006093000599/1
شماره بايگانى پرونده: 9803840

شماره ابالغيه: 139805106093003195           تاريخ صدور: 1398/06/31
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9803840

بدينوسيله به
ــماره شناسنامه: 28610 به  ــماره ملى: 0946766835 ش اميد حميدى آبكمه نام پدر: ابوالفضل ش
ابالغ مى گردد آقاى على مدير خراسانى (بستانكار) به استناد يك فقره شماره چك: 058/949529، 

ــماره گواهى نامه: 3652، به عهده بانك انصار اجرائيه اى تحت كالسه  تاريخ چك: 1398/03/01، ش
9803840 به مبلغ: موضوعات الزم االجرا: 1/860/000/000 ريال (يك ميليارد و هشتصد و شصت 
ميليون ريال) عليه شما صادر نموده است و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد 
ــما ابالغ ميگردد طبق ماده 18 آئين نامه اجراى  ــايى واقع نگرديده است، لذا بدينوسيله به ش شناس
ــر و از زمان انتشار در روزنامه،  ــما منتش ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش ــناد رس مفاد اس
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين  ــده محسوب، ظرف مدت ده روز نس اجرائيه ابالغ ش
ــد.  ــما تعقيب خواهد ش ــار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه ش ــورت بدون انتش ص

آ-9808283م.الف 787
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139404006093000388/1
شماره بايگانى پرونده: 9403918

شماره ابالغيه: 139805106091005723
تاريخ صدور: 1398/06/31

آگهى ابالغ ماده 102 آئين نامه اجراء پرونده كالسه 9403918
ــيله به آقاى جواد تقى زاده فرزند تقى بشماره ملى 0931994829 (مديون) و خانم فاطمه  بدينوس
ــى زاده شعرباف فرزند محمدحسين بشماره ملى 0938671677 راهن سند رهنى 117089-  آقاس
ــهد مديون پرونده كالسه 9403918 ابالغ مى گردد كه با توجه  1392/8/20 تنظيمى دفتر 16 مش
به اعتراض بانك سينا به مبلغ ارزيابى و تقاضاى ارزيابى مجدد ششدانگ پالك ثبتى 314 فرعى از 
ــهد طبق ماده 102 آيين نامه آقايان مهدى خلفائى- مجتبى  192 فرعى از 32 اصلى بخش 10 مش
ــان جهت ارزيابى مجدد پالك ثبتى  ــت به عنوان هيئت كارشناس بهروان- محمد مهدى پاك سرش

فوق الذكر انتخاب گرديده است. كه جهت اطالع اعالم مى گردد. آ-9808285م.الف 788
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139404006093000387/1  شماره بايگانى پرونده: 9403917
شماره ابالغيه: 139805106091005724 تاريخ صدور: 1398/06/31

آگهى ابالغ ماده 102 آئين نامه اجراء پرونده كالسه 9403917
ــيله به آقاى جواد تقى زاده فرزند تقى بشماره ملى 0931994829 (مديون) و خانم فاطمه  بدينوس
ــعرباف فرزند محمدحسين بشماره ملى 0938671677 راهن سند رهنى 116546-  آقاسى زاده ش
ــالغ مى گردد كه با توجه  ــه 9403917 اب ــهد مديون پرونده كالس 92/6/12 تنظيمى دفتر 16 مش
تقاضاى بانك سينا مبنى بر ارزيابى مجدد پالك ثبتى 314 فرعى از 192 فرعى از 32 اصلى فرعى 
ــين  ــال طبق ماده 102 آيين نامه آقايان غالمحس ــت بيش از يكس ــهد توجه به گذش بخش 10 مش
ــان جهت ارزيابى مجدد  ــى زاده اصل به عنوان هيئت كارشناس ــش- جواد كبيرى- على نب خيراندي

پالك ثبتى فوق الذكر انتخاب گرديده است. آ-9808286م.الف 789
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002845/1
شماره بايگانى پرونده: 9804519

شماره ابالغيه: 139805106092010543
تاريخ صدور: 1398/06/31

دفترخانه ازدواج شماره 8 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى:  ــره چه نام پدر: على تاريخ تولد: 1371/02/06 ش ــيله به آقاى معين جنگجوق بدين وس
ــا خليلى نام  ــه خانم هلي ــود ك ــالغ مى ش ــنامه: 0921890176 اب ــماره شناس 0921890176 ش
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0860378373 ش ــدر: محمدابراهيم تاريخ تولد: 1373/05/16 ش پ
ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج  ــكه بهار آزادى به اس 0860378373 جهت وصول 314 عدد س
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به  ــماره 17339- 1394/07/22 دفتر 8 مشهد عليه ش ش
كالسه 9804519 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/06/21 مأمور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
ــود و چنانچه ظرف  ــار محلى آگهى مى ش اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ-9808287 م.الف 790

شماره پرونده: 139804006093000696/1
شماره بايگانى پرونده: 9804448

شماره ابالغيه: 139805106093003200
تاريخ صدور: 1398/06/31

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9804448
بدينوسيله به شركت خورشيد درخشان هشتم توس (سهامى خاص) شناسه ملى 14004345254 
ــه فوق الذكر كه آدرس شما برابر گزارش مأمور پست در مورخه 1398/06/21  بدهكار پرونده كالس
شناخته نگرديد، ابالغ ميگردد كه به استناد: رأى كميسيون شهردارى: شماره سند: 77/98/35416 
ك، تاريخ سند: 1398/03/01 اجرائيه اى تحت كالسه 9804448 به مبلغ 36/100/308/096 ريال 
(سى و شش ميليارد و صد ميليون و سيصد و هشت هزار و نود و شش ريال) به كميسيون ماده 77 
قانون شهرداريها مشهد مقدس بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت، بستانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده و پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد. 
لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى 
كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب ميشود كه فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر مى گردد، ظرف 
ــار آگهى ديگرى  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش مدت ده روز نس

عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ-9808289 م.الف 791
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد
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فرهنگ و هنر

گزارش

 محمدرضا  شرفی خبوشان
دبیر علمی  مهم ترین جشن ادبی کشور شد

جوان گرایی در جایزه جالل

فرهنگ و هنر: جایزه ادبی جالل در آذر ماه هر ســال مقارن با تولد جالل 
آل احمد برگزار می شود. این جایزه امسال مانند سال های قبل دوازدهمین 
دوره اش را در حالی سپری می کند که محمدرضا شرفی خبوشان را به عنوان 
دبیر علمی  این دوره جایزه معرفی کرد. از سال 1387 که اعالم کرد قرار است 
110 ســکه به برگزیدگان هر بخش جایزه بدهد به عنوان گران ترین جایزه 
ادبی شناخته شــد، بماند که در همان سال اول این جایزه در هیچ بخش، 
برگزیده ای نداشت و خانه کتاب به عنوان برگزارکننده این جایزه عنوان 110 
سکه را بدون اهدای آن فقط یدک کشید. گران بودن جایزه موجب شد تمام 
رویدادها و اخبار مرتبط توسط نویسنده ها و رسانه ها رصد شود و این جایزه 
تقریباً از همان سال های آغازینش با حاشیه همراه بود . از گرانی جایزه و ندادن 
ســکه به برگزیدگان گرفته تا اعالم نکردن داوران و اعضای هیئت علمی  در 

سال های اولیه برگزاری و نوع انتخاب دبیرهای علمی  و اجرایی. 
نخستین دوره جایزه ادبی جالل در سال 1387 توسط خانه کتاب با دبیری 
اجرایی علی شجاعی صائین برگزار شد و تا 6 دوره این جایزه با همین ترکیب 
و هیئت علمی  ثابت برگزار شد و حتی اعضای هیئت علمی  هم همه از یک 
طیف و یک جریان ادبی بودند و تنوع نگاه ها و جریان های ادبی در این جایزه 
وجود نداشت.  وزارت ارشــاد در دوره هفتم، برگزاری این جایزه را به بنیاد 
شعر و ادبیات داستانی ایرانیان سپرد. بنا بر این تغییر، هم دبیر اجرایی جایزه 
تغییر کرد و هم دبیران علمی و هم  اعضای هیئت علمی. مسئله شفاف سازی 
که یکی از مطالبات نویسنده ها از این جایزه بود، از همین دوره اتفاق افتاد. 
برگزارکنندگان تالش کردند ضمن اعالم اسامی  داوران و اعضای هیئت علمی 
 و انتخاب چهره هایی از طیف های مختلف ادبی، نگاه های انتقادی مبنی بر عدم 
شفافیت جایزه را از بین ببرند. مهدی قزلی، مدیر بنیاد شعر و ادبیات داستانی 
در کسوت دبیر اجرایی این جشنواره تالش کرد هر دوره از جشنواره انتقاداتی 

را که نسبت به جشنواره مطرح می شد، از بین ببرد. 
این تغییر به انــدازه ای بود که علی جنتی، وزیر ارشــاد وقت در اختتامیه 
هفتمین دوره جایزه جالل بر این مسئله اعتراف کرد و گفت: »این دوره جایزه 
جالل نسبت به 6 دوره قبلی از شفافیت و صراحت بیشتری در برنامه ریزی 
و اجرا بهره می برد؛ به طوری که پیش از برگزاری اختتامیه اسامی  داوران و 
برگزیدگان اعالم شد و همه آثار حاضر در جایزه نیز نام همه آثار اعالم شد که 
این مسئله خود بیانگر همین موضوع است. اصالح شیوه نامه و دعوت از همه 
برای شرکت در این جایزه، امکان حضور همه گرایش ها و سبک ها را فراهم 
ســاخت و تالش شد از همه ظرفیت های فرهنگی کشور و شخصیت ها در 
ترکیب هیئت علمی  داوران استفاده شود«.  در سال های بعد و در دوره نهم، 
قزلی در مقام دبیر اجرایی با کم کردن تعداد ســکه ها از 110 به 30، باز هم 
کاری کرد تا در هفته های نزدیک به برگزاری این جایزه، جایزه ادبی جالل در 

صدر اخبار باشد آن هم با این تیتر : »سکه های جایزه ادبی جالل کم شد«.
قزلی همان زمان برای این تغییر چنین پاسخی به رسانه ها داد: »طبق مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، میزان جایزه جالل در گذشته 110 سکه بود. 
این تعداد سکه از میزان جایزه ای که به نشان درجه یک می دادند، بیشتر بود. 
به همین دلیل و با توجه به اینکه ظرفیت حوزه ادبیات ما در جوایز ســاالنه 
هیچ وقت به اندازه نشان درجه یک ملی نبود، همیشه این چالش درباره جایزه 
وجود داشت و تقریباً هیچ گاه )به جز یکیـ  دو مورد استثنا( این میزان جایزه 
به برنده داده نشده است«. بعد از این دوره نویسندگان نفس راحتی کشیدند 
که با کم شدن سکه های این جایزه، امکان دارد از این پس نامشان به عنوان 
نویســنده برتر در بخش های مختلف اعالم شود و برنده جایزه 30 سکه ای 

شوند و بخش های جایزه جالل بدون برگزیده نخواهد بود.
امــا مهم ترین تغییر جایزه جالل را از ابتدا تــا دوره دوازدهم می توان تعدد 
چهره های دبیران علمی  این جایزه عنوان کرد. همان طور که گفته شد غیر از 
دوره اول و دوم که به ترتیب محمدعلی رمضانی و علی اوجبی، دبیر علمی  این 
جایزه بودند، در چهار دوره متوالی مجید حمیدزاده، دبیر علمی  این جایزه بود 
اما از دوره هفتم با تغییر دبیر علمی  این جشنواره، هر سال این جایزه به سمت 
انتخاب دبیرانی رفته که بیشتر به عنوان نویسنده بین مردم شناخته می شدند 
تا یک مسئول اجرایی.  منیژه آرمین، شهریار عباسی، محمدرضا بایرامی  و 
محمدرضا شرفی خبوشان همواره آثارشان منتشر شده و توسط مردم خوانده 
شده است.  البته ناگفته نماند انتخاب این افراد به عنوان دبیر علمی، فضای 
رسانه ای هم برای این جایزه ایجاد کرد. منیژه آرمین که به عنوان نخستین 
زن دبیر جایزه جالل معرفی شد و برگزارکنندگان خواستند با انتخاب او اعالم 
کنند زنان در ادبیات داستانی به جایگاه ویژه ای دست پیدا کرده اند.   دوره بعد 
با انتخاب شهریار عباسی و انتقاد محمدرضا سرشار و نوشتن نامه او به وزیر 
مبنی بر تغییر مسیر یک جایزه ادبی دولتی با انتخاب عباسی، این جایزه وارد 
حاشیه های تازه ای شد البته قزلی پاسخ قاطعانه ای به انتقادها داد و عباسی را 
به عنوان یک نویسنده انقالبی و حامی  جمهوری اسالمی  معرفی کرد و حاال 
انتخاب محمدرضا شرفی خبوشــان به عنوان دبیر علمی  دوازدهمین دوره 

جایزه ادبی جالل. 

  محمدرضا شرفی خبوشان کیست؟ 
انتخاب محمدرضا شرفی خبوشان به عنوان دبیر علمی  دوره دوازدهم در نوع 
خود انتخاب خاصی بود. این خاص بودن به دو دلیل است. اول اینکه شرفی 
خبوشان با اثر »بی کتابی« برگزیده دهمین دوره جایزه جالل در بخش رمان 
شــد و دلیل دوم هم به دلیل جوان بودن این نویسنده است. این جوانی نه 
به لحاظ ســن )که البته نویسنده 41 ساله چهره جوانی برای دبیری جایزه 
ادبی جالل است( بلکه بیشتر به دلیل ورود تازه محمدرضا شرفی خبوشان 
به عرصه نویسندگی است.  محمدرضا شرفی خبوشان متولد 13۵7، مدرس 
ادبیات فارسی، نویسنده و شاعر ایرانی است. وی بابت رمان »بی کتابی« جایزه 
کتاب سال جمهوری اســالمی  ایران در بخش ادبیات و نثر معاصر در دوره 
سی و پنجم را بدست آورد.  نکته جالب درباره خبوشان پرداختن او به تمام 
جنبه های ادبی است. وی در کارنامه ادبی خود کتاب غزل، شعر سپید، رمان 
برای نوجوان و همچنین رمان برای بزرگسال را دارد که اتفاقاً اکثرشان موفق 
به دریافت جایزه شده اند. مجموعه داســتان »باالی سر آب ها«، رمان های 
»بی کتابی«، »عاشقی به سبک ونگوگ«، »موهای تو خانه ماهی هاست« و... 
آثار او هستند. انتخاب محمدرضا شرفی خبوشان به عنوان دبیر علمی  این 
دوره جایزه جالل نشان می دهد جشــنواره ادبی جالل پیش از گذشته در 

مسیر حرفه ای شدن و انتخاب های حرفه ای گام برمی دارد .

 فرهنــگ و هنر/خدیجه زمانیان  نگارخانه 
رضوان مشهد همراه با شروع ماه مهر نمایشگاهی 
با عنــوان »مهر قلم« آثار هنرمند خوشــنویس 
حسین کافی مشــهدی را در معرض دید عموم 
گذاشته است. این نمایشگاه که از 30 شهریور آغاز 
شده تا 4 مهر در نگارخانه رضوان میزبان حضور 

عالقه مندان به هنر خوشنویسی است. 
گفت وگوی امروز ما با هنرمندی است که در سن 
40 سالگی شروع به آموزش خوشنویسی می کند 
و آن قدر تالش می کند تا اینکه موفق می شود در 
مدت ســه ســال آموزش های الزم را ببیند و به 

موفقیت های زیادی برسد. 
حسین کافی مشهدی متولد 1320 مشهد است. 
او بــدون رفتن به کالس و گذرانــدن دوره های 
آموزشی، بعد از آنکه یکی از خوشنویسان مطرح 
به او می گوید استعداد خوشنویسی دارد، شروع 
به تمرین خوشنویسی می کند. خط استادان بنام 
مثل استاد حسین میرخانی را مقابلش می گذارد 
و از روی آن شــروع می کند به نوشتن. تمرین او 
تا آنجا پیش می رود که وقتی در سن 40 سالگی 
از ســبزوار به مشــهد می آید یکی از اســتادان 
خوشنویسی به او می گوید خطش خیلی شبیه 
استاد میرخانی شده است. بعد از اعتراف استاد، 
تصمیم می گیــرد به صورت حرفــه ای آموزش 
ببیند. او به مدت سه سال زیر نظر مرحوم استاد 
مهدیزاده آموزش می بیند و در این مدت می تواند 
گواهی نامه های متوسط خوشنویسی و عالی را از 

انجمن خوشنویسان اخذ کند.

 معلم خوشنویس
از آن جایی که حسین کافی در هنرستان تدریس 
می کرده و معلم بوده، بعد از دوران بازنشســتگی 
باز هم شروع می کند به آموزش، البته این بار نه 
رشته فلزکاری، بلکه هنر خوشنویسی را آموزش 

می دهد. 
خودش می گوید: »چون معلم بودم می دانســتم 
چطور باید با هنرجوها برخورد کنم. اساس کار هم 
این بود که اول خط ریز و خوش نوشتن این خط 
را آموزش می دادم و بعد به سراغ آموزش حروف 
می رفتم. از آنجایی که تعداد زیادی از شاگردانم 
دانش آمــوز بودنــد پدرها و مادرهــا از تدریس 
من اســتقبال می کردند چون دوســت داشتند 
بچه هایشان خوش خط شوند. من همان ابتدای 
ورود به آموزشگاه نمونه خطی از آن ها می گرفتم 
و بعد از گذشــت پنج جلسه هم نمونه خط دوم 

را می گرفتم و بعد این ها با هم مقایسه می شد«.
خط این دانش آموزان تغییری هم می کرد؟ 

خودشان باور نمی کردند در مدت پنج یا 6 جلسه، 
خط ریز آن ها این همه تغییر کند. یعنی من در 
پنج جلســه هر هنرجوی بدخط را خوش خط 
می کردم و بعد آموزش هنر خوشنویسی را شروع 

می کردم .
آموزشگاه در سال 1366 یعنی 6 سال بعد آغاز به 
آموزش خوشنویسی راه اندازی شد. مجوزهای الزم 
گرفته شد و خانه آقای کافی تبدیل به آموزشگاه 
هنر خوشنویسی شــد البته این خوشنویس در 
هنرستان ها و مدارس هم تدریس می کرد. همسر 
آقای کافی یعنی خانم مهدیزاده که خواهر استاد 
مهدیزاده است، شــوهرش را در اداره آموزشگاه 
یاری می کرد. زن و شــوهر بعد از گرفتن مجوز 
آموزشگاه، خانه شــان را پاتوق هنرجوها کردند. 
همکاران و همسایه ها هم که متوجه شدند آقای 
کافی حاال خوشنویسی آموزش می دهد، بچه های 
بد خطشــان را به این کالس ها فرستادند تا هم 
خوش خط شــوند و هم هنر خوشنویســی را به 

صورت حرفه ای آموزش ببینند. 
همسر آقای کافی می گوید: »اوایل کالس ها خیلی 
شلوغ بود. من خطوط بچه ها را دورتا دور کالس 
آویزان می کردم تا هر جلسه پیشرفتشان را نسبت 
به جلســه قبل ببینند. چندین ســال به همین 
منوال آموزش دادیم تا اینکه آقای کافی خســته 
شد و گفت می خواهد مدرک ممتازی اش را بگیرد 
و دوست دارد در خلوت فقط خوشنویسی کند«.

»اگر می خواهی مدرک ممتازی ات را بگیری، باید 
تدریس را کنار بگذاری و فقط تمرین کنی« این 
جمله را اســتاد آقای کافی به او گفته بود. آقای 
کافی هم حرف اســتاد را به گوش جان سپرد و 
تدریس را رها کرد و فقط می نوشــت. او در این 

مرحله از استادان مهدیزاده و صحافی مقدم کسب 
فیض کرد. خانم مهدیزاده می گوید: »باور کنید 
آقــای کافی آن قدر می نوشــت که رفتگر محله 
وقتی سیاه مشــق های ایشان را می دید ، تعجب 
می کرد و می گفت: مگر می شود یک آدم در طول 

یک روز این همه کاغذ سیاه کند؟«.
باالخره حســین کافی در ســال 1370 مدرک 
ممتاز را دریافت کرد البته در همان ســال یک 
اتفاق خوب دیگر هــم برایش افتاد. این هنرمند 
توانســت به خادمی حرم مطهر رضوی در بخش 

کفشداری مفتخر شود.
مدرک ممتاز در رشــته نستعلیق گرفته شد اما 
عطش خوشنویســی استاد فرو ننشست. پس از 
مدتــی او تدریس را هم رها کرد و همه وقتش را 

صرف تمرین و نوشتن کرد. 
خودش می گوید: »آن قدر می نوشــتم و تمرین 
می کردم که دوستان و آشنایان به من می گفتند 

برای این همه تمرین پول به تو می دهند؟«.

ادامــه  می خندنــد  کــه  حالــی  در  کافــی 
می دهد:»نمی  دانســتند من چقدر خوشنویسی را 
دوست داشتم. دیر شروع کردم به نوشتن اما حاالها 
حاضر نیستم از نوشتن دست بردارم. تا شب می شد 
و همه می خوابیدند من می رفتم سراغ کاغذ و قلمم 
و خلوت شب را با نوشتن به سپیده صبح می رساندم. 
دوست داشتم وقتی می نویسم تنها باشم و اطرافم 
خلوت باشــد و شب ها این فضا بیشتر برایم محقق 
می شــد«. از او می پرسم: بیشــتر چه چیزهایی 
دوست دارید بنویسید، دلبسته شاعر و یا مضمون 

خاصی هستید؟ 
می گوید: »نــه! من هر جمله، بیت و یا نقل قول 
زیبا و یا آموزنده ای ببینم سریع آن را می نویسم. 
چون معموالً نوشته هایم را به دوستان و آشنایان 
به خصوص خدام حرم تقدیم می کنم، برای همین 
سعی می کنم مضمون آن ها جنبه ارشادی داشته 
باشد. از اشعار حافظ، سعدی، موالنا می نویسم و به 
آیات و روایات ائمه اطهار)ع( توجه ویژه ای دارم«. 
کافی هــم مثل همه هنرمنــدان از تأثیر خط 
خوب بر روح و روان انســان ها می گوید. او هم 
بــاور دارد پند و اندرز بــا ادای کلمات تأثیری 
نــدارد و اگر با زبان هنر عنوان شــود بر جان و 
دل حک می شود. برای نوشتن مضامین بعد از 
مفهوم زیبای جمله، بر ارتباط با مخاطب تأکید 
می کند و می گوید:»جملــه ای انتخاب می کنم 
که فهمش آسان باشــد و در نگاه اول مخاطب 
را به درک مفهوم برســاند. دوست دارم خط با 

طیف بیشتری از مردم ارتباط برقرار کند. حتی 
نستعلیق را خوانا می نویسم تا مخاطب در نگاه 
اول هم حظ بصــری و هم حظ معنایی از خط 
ببرد. دوســت دارم هر کس ســواد دارد و خط 
مــن را می بیند، از خواندن خط و فهم مضمون 
و کــش و قوس کلمات با هــم لذت ببرد چون 
مطمئنم همان قــدر که یک بیت یا جمله ناب، 
من را به شوق می رساند تا با زیبا نوشتن آن را 
نشــر دهم، می تواند بر روح و جان سایرین هم 
مؤثر باشد و شــاید یکی از مسئولیت های هنر 
همین است یعنی اصالح رفتار مردم با ابزار هنر. 
هنر خوشنویسی هم از این قاعده جدا نیست و 

راه و رسم خودش را برای اصالح مردم دارد. 

  تعدد هنرجویان و خوشنویسان مایه 
امیدواری است

از وضعیت فعلی هنر خوشنویســی می پرســم 
و پاســخ می دهد:» مهم ترین مسئله فعلی هنر 
خوشنویســی تعدد هنرجویان و خوشنویسان 
است. این مسئله خوشایند و مایه امیدواری است، 
از طرفی موجب شــده مردم حق انتخاب داشته 
باشــند و خط زیباتر را انتخاب کنند در نتیجه 
امرارمعاش از این هنر بســیار سخت است و اگر 
هنرمندی بخواهد از این هنر کسب درآمد کند 
باید تمرین زیادی کنــد و آثارش پر از جاذبه و 

خالقیت های هنری باشد«. 
وی به مســئله دیگری هم اشــاره می کند و آن 
هزینه های برگزاری نمایشــگاه و رساندن آثار به 
این مرحله اســت. کافی می گوید: »با اینکه من 
هیچ وقت به فکر برگزاری نمایشگاه نبودم و این 
نمایشگاه هم به اصرار و تالش فرزندانم انجام شد 
اما هزینه های برگزاری نمایشــگاه زیاد است. آثار 
باید تذهیب و قاب شود و همه این ها برای تعداد 
زیادی از هنرمندان هزینه بر اســت، برای همین 
هنرمندان زیادی فعالیت می کنند اما توان برگزاری 
نمایشگاه را ندارند تا هنرشان را به نمایش بگذارند 

و شرایط فروش برای آن ها فراهم شود«. 
این خوشــنویس، هنر خوشنویســی را رو به رشد 
می دانــد و دلیل این رشــد را تعــدد هنرمندان و 
هنرجویان این رشــته هنری و کالس های انجمن 
خوشنویســان می داند. به گفته کافــی خانواده ها 
دوست دارند بچه های خوش خطی داشته باشند و 
به این مسئله اهمیت می دهند و همه این ها موجب 
شده هنر خوشنویسی بیش از پیش مورد توجه باشد. 
در پایان گفت وگــو از هنرمند خادم امام رضا 
)ع( می خواهــم از آرزویــش بگویــد. آرزوی 
حسین کافی کمی دور از دسترس اما زیباست. 
او می گویــد: »آرزو دارم همــه جمالت زیبای 
دنیا را بنویســم و مقابل چشمان مردم بیاورم. 
این خواســته اگرچه دور از دسترس است اما 

آرزو کردن که عیب نیست«. 

برش

دوست دارم خط با طیف بیشتری 
از مردم ارتباط برقرار کند. حتی 
تا  می نویسم  خوانا  را  نستعلیق 
مخاطب در نگاه اول هم حظ بصری 

و هم حظ معنایی از خط ببرد
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تنور تولیدات سینمایی با حضور پیشکسوتان و فیلمسازان جوان داغ می شود

چه جشنواره ای بشود فجر سی و هشتم!
 فرهنگ و هنر/ صبا کریمی اگرچه معموالً اکران فیلم های 
سینمایی در نیمه دوم سال رونق ماه های قبل را ندارد و تقریباً 
هرچه را در اختیار داشته، رو کرده اما همیشه در بخش تولید 
و ســاخت خبرهای جالبی به گوش می رسد و آنجا جوش و 
خروش بیشتری حاکم است؛ چرا که فیلمسازان کم کم خود 
را برای بزرگ ترین جشــن سینمایی ســال آماده می کنند و 
قریب به اتفاق می خواهند فیلمشان نخستین نمایش خود را 
در جشنواره فجر تجربه کند تا پیشاپیش بازار فروش اثرشان را 

به نوعی تضمین و جایگاه فیلمشان را تثبیت کنند.
این در حالی اســت که به نظر می رســد امســال این رقابت 
پرشــورتر و گرم تر از سال های پیشین باشد و نام کارگردانان 
بزرگ، خوشنام و فیلمسازان جوانی که دیگر خودشان را اثبات 
کرده اند موجب می شــود تا کنجــکاوی و انتظار برای دیدن 

فیلم هایشان بیش از پیش باشد.
اگرچه هنوز بسیاری از فیلمسازان کار خود را شروع نکرده اند 
و در صف تأیید مجوز ســاخت هستند اما تا همین امروز هم 
خبرهای جالبی از تولید فیلم های جدید به گوش می رسد و 
این گزارش تنها به آثاری اشاره دارد که مجوز ساخت گرفته 
و در مرحله پیش تولیدند و یا به تازگی جلو دوربین رفته اند و 
قطعاً در ماه های آینده به تعداد این فهرست افزود خواهد شد 
امــا در این گزارش از کم و کیف فیلم هایی بخوانید که تولید 

خود را آغاز کرده اند. 

  نگاهی به برخی اسم ها
ابراهیم حاتمی کیا این روزها در حال فیلمبرداری بیستمین 
تجربه ســینمایی خود یعنی »خروج« است. آخرین حضور 
حاتمی کیا در ســینما به فیلم »به وقت شــام« بازمی گردد 
و قرار اســت این بار با »خروج« به ســینما بیاید. فیلمی که 
حاصل ســومین همکاری با سازمان هنری رسانه ای اوج پس 
از »بادیگارد« و »به وقت شام« است. فرامرز قریبیان نخستین 
بازیگری بود که حضورش در این فیلم رسانه ای شد. وی اعالم 
کرده بود این فیلم، بهترین تجربــه بازیگری او خواهد بود و 
همین اظهارنظر این بازیگر کهنه کار کنجکاوی های بیشتری را 

برای تماشای این فیلم برانگیخته است.

»خروج« 13 شهریور در شهرستان گچساران کلید خورد و در 
کنار قریبیان پانته آ پناهی ها، جهانگیر الماسی، گیتی قاسمی، 

محمدرضا شریفی نیا و... به ایفای نقش می پردازند. 
داریوش مهرجویی در ابتدای دهه 90 با ســه فیلم در سینما 
حاضر بود و بعد از »اشباح« که در سال 92 ساخته شد دیگر 
حضوری در سینما نداشت تا اینکه چندی پیش اعالم کرد در 
صورت مساعد شدن شرایط و یافتن تهیه کننده، فیلم جدید 
خود را کلید می زند. مهرجویی پس از 6 سال با »المینور« به 

فیلمسازی روی آورد.
از نــکات ویژه این فیلم همکاری دوباره داریوش مهرجویی با 
علی نصیریان و عزت اهلل رمضانی فر پس از 40 ســال اســت. 
همچنین رضا درمیشیان تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارد 
و فیلم نامه آن توسط مهرجویی و وحیده محمدی فر به نگارش 
درآمده است. عبداهلل اسکندری نیز به عنوان طراح گریم باز هم 
در این فیلم حضور خواهد داشت تا این فیلم ششمین همکاری 
او با مهرجویی باشد. ســیامک انصاری، علی مصفا، پردیس 
احمدیه، مهرداد صدیقیان، کاوه آفاق و عزت اهلل رمضانی فر از 

بازیگرانی هستند که در این فیلم نقش آفرینی خواهند کرد. 
 مسعود کیمیایی دیگر فیلمساز باسابقه سینما، جدیدترین اثر 

خود با نام » خون شد« را کلید زد.به گفته خبرگزاری ها فیلم 
جدید کیمیایی که مدتی است مجوز ساخت آن از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شده با نام »خون شد« به زودی 
جلو دوربیــن می رود. اما در کنار اصل این خبر، خبر انتخاب 
ســعید آقاخانی به عنوان بازیگر اصلی این فیلم جلب توجه 
می کند. از سوی دیگر کیمیایی اعالم کرده این فیلم در حال 
و هوای فیلم قیصر ساخته می شود که می تواند بازگشت این 

کارگردان کار کشته را به دوران اوج و جوانی او قلمداد شود.

  بازگشت مجید مجیدی با »خورشید«
مجید مجیدی یکی دیگر از چهره های شاخص جشنواره امسال 
خواهد بود که نسبت به دیگر همتایان خود با فاصله بیشتری از 
فضای فجر دور بوده است. آخرین حضور او در جشنواره به فیلم 
»آواز گنجشگ ها« در بیست و ششمین دوره فجر می رسد و 
قطعاً حضور دوباره او برای دوستدارانش خوشایند خواهد بود. 

او امسال با »خورشید« به سینما بازگشته است. 
حمید نعمت اهلل نیز ســه سال پس از »شــعله ور« با »قاتل 
و وحشــی« به ســینما برمی گردد. به نظر می رسد »قاتل و 
وحشی« فیلم متفاوتی نسبت به دیگر آثار این کارگردان باشد. 

نعمت اهلل این بار نیز سراغ همکاری مجدد با لیال حاتمی و امین 
حیایی رفته تا تجربه موفق دیگری را کلید بزند. 

ستاره اسکندری، شهرام حقیقت دوست، عزت اهلل رمضانی فر، 
علی عالیی، ســام نوری، یاســمین معینی از دیگر بازیگران 
این فیلم هســتند. یکی از خبرهای کنجکاوکننده این روزها 
همکاری کیانوش عیاری و رضا عطاران در فیلم »رکر« است. 
این سیزدهمین فیلم سینمایی عیاری است. فیلم نامه »رِِکر« را 
خود عیاری نوشته و مقدمات تولید آن به زودی آغاز می شود.

نوید و جمشید محمودی از فیلمسازان فعال سینما در حالی 
که این روزها فیلم تحســین شده »شکستن همزمان بیست 
استخوان« را بر پرده اکران دارند، همزمان در حال فیلمبرداری 

جدیدترین اثر خود یعنی »مردن در آب مطهر« نیز هستند.
ابراهیم ایرج زاد پس از »تابســتان داغ« امســال با یک فیلم 
جنجالــی در جشــنواره حاضر خواهد بود. فیلم ســینمایی 
»عنکبوت« به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی پس از گذراندن 
مراحــل طوالنی پیش تولید، 2۵ شــهریورماه در تهران جلو 
دوربین محمود کالری رفت. این فیلم داستان هولناک زندگی 
قاتل زنجیره ای را روایت می کند که قصد دارد ریشه فساد را 

خشک کند و محسن تنابنده نقش اول آن خواهد بود.
پیش از این شائبه حضور پیمان معادی در این فیلم رسانه ای 

شده بود که این بازیگر را وادار به تکذیب این خبر کرد. 
محمدحسین مهدویان نیز با فهرســتی از بازیگرانش یعنی 
پیمان معادی و مهران مدیری در فیلم »درخت گردو« خبرساز 
شد. این فیلم پنجمین اثر این کارگردان جوان است که اتفاقاً 
آخرین ساخته اش یعنی »ماجرای نیمروز؛ رد خون« به تازگی 
بر پرده سینما رفته و در حال نمایش است. مینا ساداتی و بابک 
حمیدیان از دیگر بازیگران »درخت گردو« به تهیه کنندگی 

سیدمصطفی احمدی هستند.
به نظر می آید بهروز شــعیبی از دیگر فیلمسازان سینما کار 
خود را زودتر آغاز کــرده و در میانه های فیلمبرداری اثر تازه 
خود »روز بلوا« به ســر می برد که قصه آن درباره یک چهره 
تلویزیونی خوشنام است که توسط پلیس با اتهام های جدی 

مواجه می شود.
نیکــی کریمی از جمله بازیگرانی اســت که عالقه خود را به 
فیلمسازی هم نشان داده است. او امسال با »آتابای« که خود 
نیز تهیه کنندگی آن را برعهده دارد در جشنواره حضور خواهد 
داشت و به تازگی فیلمبرداری این اثر به پایان رسیده است و 
هادی حجازی فر، جواد عزتی، سحر دولتشاهی و دانیال نوروش 

از جمله بازیگران آن هستند. 

ستاد برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با انتشار 
فراخوانی از فعاالن فرهنگی به منظور ارائه پیشنهادهای خود برای شعار 

این دوره از نمایشگاه کتاب تهران دعوت کرد.
به نقل از روابط عمومی مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، ستاد برگزاری سی 
و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در نظر دارد شعار این دوره از نمایشگاه 
را از طریق فراخوان عمومی و با مشــارکت فعــاالن حوزه فرهنگ انتخاب کند. 
برنامه ریزی برای کلیه فعالیت های فرهنگی و جنبی در نمایشگاه سی وسوم حول 

محور شعار منتخب خواهد بود.
عالقه مندان برای ارائه پیشنهادهای خود می توانند تا تاریخ 30 مهرماه نسبت به 
ارسال شعارهای پیشنهادی خود به آدرس الکترونیکی PR@tibf.ir اقدام کنند.

هر فرد می تواند دو شعار پیشنهاد دهد. پیشنهاددهندگان باید مشخصات خود را 
در ایمیل ارسالی ثبت کنند. براساس این خبر به پیشنهاد برتر و منتخب، جایزه ای 

از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه تعلق خواهد گرفت.

فراخوان انتخاب شعار
برای نمایشگاه کتاب

فارس: فیلم سینمایی  »منطقه پرواز ممنوع« به کارگردانی امیر داسارگر و تهیه کنندگی خبر
حامد بامروت نژاد، آبان ماه در سینماهای سراسر کشور اکران می شود.

قرارداد اکران فیلم  »منطقه پرواز ممنوع« به کارگردانی امیر داسارگر و تهیه کنندگی 
حامد بامروت نژاد، برای اکران در گروه استقالل ثبت شد و آبان ماه بعد از فیلم »سال 

دوم دانشکده من« در سینماهای سراسر کشور نمایش داده می شود.
فیلم سینمایی »منطقه پرواز ممنوع« پرمخاطب ترین فیلم جشنواره کودک و نوجوان 

اصفهان بوده و جایزه بهترین بازیگر این جشنواره را هم از آن خود کرده است.
فیلم ماجراجویانه »منطقه پرواز ممنوع« روایتگر داستان سه نوجوان است که در حین 
آماده  شدن برای مسابقه ســاخت پهپاد، با پیدا شدن یک یوزپلنگ در حوالی محل 

زندگیشان، وارد مسائل و درگیری های مختلف و مهیجی می شوند.
هادی حجازی فر، محمد فیلی، متین پاکزاد، متین کرمانی، علیرضا اکبری، علی ذکریایی، 
زین العابدین تقی پور و بهار نوحیان از جمله بازیگران فیلم ســینمایی »منطقه پرواز 

ممنوع« هستند.

اکران »منطقه پرواز 
ممنوع«  از ماه آینده

خبر

سینما

j گفت وگو با هنرمند خطاط خادم امام رضا

آرزو دارم خوشنویسی فراگیر شود
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