
آینده از آِن ماست
صفحه توییتر منتســب به »سردار قاسم 
سلیمانی« روز گذشته تصویری از رهبر 
انقالب در کنار ســید حســن نصراهلل و 
سردار سلیمانی را در این شبکه اجتماعی 
به اشــتراک گذاشــت. کاربــران هم در 
واکنش به انتشــار این تصویر، هشــتگ 
#جبهه_مقاومت را در توییتر داغ کردند. 
در ادامه چند نمونه از پیام های منتشــر شــده توسط کاربران را می خوانید: 
»عکس تکمیلی درباره موضعگیری ایران در ســازمان ملل... این سه بزرگوار 
معــادالت منطقه که هیچ، معادالت کل دنیا را به هم ریخته اند... آینده غرب 
آسیا بدون شک از آِن فرزندان شاگردان خمینی است... این تصویر بیتی که 
خود آقا ســروده اند را می طلبد: هرچند امین بسته دنیا نیم اما/دلبسته یاران 

خراسانی خویشم«.

من سلبریتی نیستم
امید نعمتی، خواننده و آهنگساز ایرانی با 
انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: »در این ســال های اخیر بارها با 
جمالتی با این مطلع مواجه شــدم که: 
شــما ســلبریتی ها... می خواهم یک بار 
برای همیشه تکلیف خودم را با این اسم 
روشن کنم. من شهروندی عادی هستم 
که به واســطه عالقه  شخصی، از کودکی به موسیقی و نقاشی مشغول بوده ام 
و »صرفاً« آهنگ هایی می سازم و شــعرهایی مي گویم که »اتفاقاً« تعدادی 
آدم دیگر آن ها را دوســت داشــته و بنده را دنبال می کنند. بنده نه به اندازه 
سلبریتی ها معروفم، نه پولدار و نه شبیه آن ها زیست می کنم و نه عالقه ای به 

زندگی به آن سبک و سیاق دارم«.

رویشان سیاه
نیوشا ضیغمی به مناســبت هفته دفاع 
مقدس با انتشــار سکانسی از حضورش 
در فیلــم اخراجی هــا، در اینســتاگرام 
نوشــت: »برای آن ها که عاشقانه رفتند، 
خــون دادند، جان دادند تا حافظ ناموس 
و شــرف و خاک و آبروی ســرزمینمان 
باشند؛ خالصانه، صادقانه و بی توقع. اما آیا 
ما پاسدار خوبی بودیم؟! روی آن هایی سیاه باشد که حرمت نگهدار نبودند و 

سرمایه ها بردند و اختالس ها کردند و آبروها ریختند و...«.

دقیق ترین نگاه
عطااهلل مهاجرانی در واکنش به ســخنان 
رهبر انقالب در خصوص موضع جمهوری 
اســالمی ایران مقابل آمریــکا و اروپا، در 
صفحه توییترش نوشــت: » تجربه ثابت 
کرده اســت که افق دیــد و زاویه نگاه و 
تفسیر آیت اهلل خامنه ای درباره آمریکا و 
اروپا، از همه نگاه ها و تفسیرها روشن تر و 
دقیق تر بوده است. با مدیریت ایشان، ایران به اقتدار درجه اول ملی و منطقه ای 
رســیده است. مسائل و مشــکالت داخلی و نقدها نباید موجب کتمان این 

حقیقت شود«.

انسان  دغدغه های  و  دردها  تربت زاده   مجید   
معاصر،همیشه و در همه حال سوژه های جذابی برای 
آزادی،  بشر، محیط زیست،  رسانه ها هستند. حقوق 
تروریسم و... از نگاه برخی رسانه ها، بمب های خبری 
و آماده انفجاری هستند که گاه فقط یک بهانه کوچک 
می تواند چاشنی آن ها را فعال کند تا موج انفجارشان 
را  کره خاکی  عواطف ساکنان  و  احساسات  و  جهان 
احساسات  و  از خشم  پر  نمونه اش سخنرانی  بلرزاند. 
»گرتا تونبرگ« در سازمان ملل و پیش چشم سران 
کشورهای مختلف است. دختر نوجوان سوئدی که فعال 
محیط زیستی به حساب می آید، با خشم و حرارت به 
رئیسان کشورها گفت: »شما رؤیاها و کودکی مرا با 
کلمات توخالی تان دزدیده اید... در جهان امروز هیچ چیز 
سر جایش نیست. من نباید اینجا باشم. من اآلن باید 
آن طرف اقیانوس در مدرسه باشم... در هر حال من یکی 
از خوش شانس ها هستم... مردم دارند رنج می کشند، 
مردم دارند می میرند. کل زیست بوم دارد نابود می شود. 
در ابتدای یک انقراض جمعی هستیم و چیزی که شما 
درباره آن صحبت می کنید پول و افسانه رشد اقتصادی 

ابدی است. چطور جرئت می کنید«؟
 

 نگرانی های 16 ساله
چه چند روز پیش ســخنانش را شنیده باشید و چه 
امــروز در مقدمه گــزارش ما آن را برای نخســتین 
بارخوانده باشــید، حق دارید تحت تأثیر قرار بگیرید. 
دخترک اروپایــی دارد از دغدغه های چندین و چند 
ســاله بشــر حرف می زند و بابت کوتاهی های محیط 
زیســتی سیاســتمداران، آن ها را بدجوری سرزنش 
می کند. این را گفتیم تا اعتراف کرده باشــیم اصل و 
کلیت سخنان »گرتا« و اینکه بی رحمی های سیاسی 
دارد زمین و ساکنانش را ذره ذره تحلیل می برد، حرف 
و دغدغه مشترک همه انسان های واقع بین جهان است. 
اما همین واقع بینــی و دل نگرانی برای آینده جهان و 
بشریت، این پرســش را در ذهن ایجاد می کند که آیا 
سران کشورهای مختلف و سیاستمداران جهان امروز، 
فقط بابت همین فقره بی توجهی به محیط زیســت، 
مستحق ســرزنش اند؟ آیا تنها »گرتا« های اروپایی و 
غربی حق دارند بابت کودکی هایی که رویکردهای غلط 
سیاستمداران، آن را به یغما برده، فریاد بزنند و اشک 
عالم و آدم را به خاطر مظلومیتشان دربیاورند؟ آیا دود 
سیاست بازی و اندیشیدن به رشد بی وقفه اقتصادی و 
دالر روی دالر گذاشــتن، تنها به چشم محیط زیست 
اروپایی هــا می رود یا اینکه آتش آن، رؤیاهای کودکان 
خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی را هم خاکســتر 
می کند؟ آیا اگر قرار باشد »گرتا«یی از گوشه دیگری 
از جهان، مثالً از ســوریه، یمن و افغانستان، صدایش 
را به اعتراض بلند کند، آیا همه آن هایی که چاشــنی 
بمب خبری »گرتا« و ســخنرانی اش را در سریع ترین 
زمان کشیدند تا موج انفجارش به دورترین نقاط جهان 
برسد، با همین اشتیاق زیر پروبالش را می گیرند و اجازه 
می دهند خودش را به مقر سازمان ملل برساند و این قدر 

سوزناک سخنرانی کند؟

 افسرده و کم حرف
این را هم قبول دارم که در پرســش های باال، حدی از 
بدبینی به گرتا، رسانه ها، سیاستمداران و... وجود دارد. 
این پرسش ها و بدبینی پنهان یا آشکار در آن ها البته 

فقط حرف من و امثال من نیســت. اما پیش از اینکه 
حرفی از واکنش های مختلف به ســخنان گرتا بزنیم 
اجازه بدهید دختر خانم جنجالی ســوئدی را بیشتر 

معرفی کنیم. 
»گرتا تونبرگ« فقط 16 ســال دارد. او در اســتکهلم 
متولد شده، مادرش خواننده اپراست و پدرش بازیگر. 
پدربزرگــش هم از بازیگران و کارگردانان سرشــناس 
سوئدی است. خودش که می گویند برخالف سخنرانی 
در نیویورک، دختر بسیار کم حرفی است، گفته است: 
»اولین بار در ســال ۲۰11، وقتی که هشت ساله بودم 
درباره تغییرات آب و هوا شنیدم و نتوانستم بفهمم چرا 

برای جلوگیری از آن تالش زیادی انجام نمی شود«.
گرتا سه سال بعد دچار افسردگی و بی حالی شده، حرف 
زدن و غذا خوردنش بسیار کم می شود و دست آخر هم 
پزشکان نوعی از »اوتیسم« را در او تشخیص می دهند 
و همچنین اصطالحاتی را به کار می برند که نشــان از 
اختالل فکری و عملی در بیمار می شــود. در این دوره 
گرتا هنوزدر جهان مشهور نیست و کسی او را درست 

نمی شناسد.

 سندرم »آسپرگر«
ماجرای ســخنان هفته قبلش در نیویورک، نخستین 
فعالیت و یا ســخنرانی محیط زیستی او نیست. او در 
کنفرانس تغییر اقلیم ســازمان ملل در ســال ۲۰1۸ 
نیز سخنرانی تأثیرگذاری داشــت و گفت: »محبوب 
بــودن برای من اهمیتی ندارد. من به عدالت اقلیمی و 
موجودات زنده زمین اهمیت می دهم. تمدن ما قربانی 
شــده اســت؛ قربانی فرصت تعداد کمی از افراد برای 
اینکه دائم پول های هنگفتی به جیب بزنند. زیست کره 
ما قربانی شــده تا افراد ثروتمند در کشورهایی مانند 
کشــور من بتوانند در ناز و نعمت زندگی کنند...«. با 
اینکه دختر سوئدی این قدر خوب سخنرانی می کند و 
فعالیت های اجتماعی اش هم کم نیست، پزشکان برای 
او بیماری »سندرم آسپرگر« را هم نام برده اند که یعنی 
گرتا تنها زمانی حرف می زند که فکر می کند بســیار 
ضروری است! پزشــکان او ادعا کرده اند افراد مبتال به 
این سندرم نمی توانند به خوبی دروغ بگویند، همه چیز 
را سیاه یا سفید می بینند و فعالیت های اجتماعی هم 

برایشان دشوار است!
با این وجود گرتا رهبر جنبش دانش آموزی به حساب 
می آید و یکی دو بار هم در سوئد اعتصاب به راه انداخته 
و دانش آموزان را ترغیب کرده است در اعتراض به رفتار 
سیاســتمداران، درس و مدرسه را ترک کنند. شهرت 
او هم پس از این فعالیت ها  و همچنین ســخنان سال 
گذشته اش جهانی شده و برخی از رسانه ها با تعریف و 
تمجید های فراوان از او بــه عنوان نمونه ای از رهبران 
آینده جهان یاد کرده اند تا نگاه خیلی از مردم جهان را 

متوجه فعالیت ها و سخنان این نوجوان معترض کنند.

 صحنه گردان کیست؟
تا همین چند ســال پیش، خیلی ها توانستند با یک 
نمایش رسانه ای تأثیرگذار، پشت عواطف و احساسات 
بشــری را بلرزانند، اشــک مردم دنیا را دربیاورند و 
هزار جور تعریف و تمجید بشــنوند. مدتی است اما 
بــه کمک فضای مجازی و شــخصیت ها و آدم های 
مســتقل فعال در این عرصه، نمی شــود به آسانی 
اشــک جهان را درآورد. بر فرض هم که بشود، این 

اشک ها بیشــتر از یکی دو روز دوام نخواهند داشت 
و بالفاصله افشاگری ها و روشنگری ها آغاز می شود. 
یک روز پس از ســخنان اخیر گرتا هم واکنش ها به 
ماجرا آغاز شــد. برخی از این واکنش ها را در همان 
پرسش های ابتدای مطلب نوشــتیم. بقیه اش را در 
ادامــه می توانیــد بخوانید. در میان کارشناســان و 
تحلیلگران، حتی خوشبین ترهایش هم از همان ابتدا 
نتوانستند بدون شــک و تردید و دربست، بپذیرند 
که دختر کم حرف و بیمار ســوئدی بدون حمایت 
جریان ها و دست های پشت پرده خودش را از قاره ای 
به قاره دیگر می رساند و جوری سخنرانی می کند که 
همه انگشــت به دهان حیران می مانند. یک فعال و 
روزنامه نگار حوزه محیط زیست کشورمان، چند روز 
پیش در این باره نوشت: »واکنش ها به اظهارات گرتا 
متفاوت اســت. عده ای آن را ساختگی و احساساتی 
می نامند و معتقدند این نوجوان بازیچه  عده ای است 
که در پشــت صحنه از او حمایــت می کنند. اما در 
مقابل گروهی دیگر رفتارها و ســخنان او را حاصل 
یک دغدغه  واقعی و نگرانی از آینده می دانند. هرچند 
که حمایت پشت پرده از گرتا تونبرگ توسط عده ای 
-که هنوز معلوم نیســت چه کسانی هستند- دور از 
ذهن نیســت، اما از ســوی دیگر دغدغه های او نیز 
غیرواقعی نیستند... به نظر می رسد اگر صحنه گردانی 
وجود دارد -که به نظر وجود دارد- مباحثی را مطرح 
می کند که در نیم قرن اخیر در میان بخشی از افکار 
عمومــی یکی از دغدغه ها بــوده، اما همواره در حد 
حرف و چند کنوانسیون و پروتکل غیر الزام آور باقی 

مانده است...«.

 دختر خانم بازیگر
ماجرا وقتی جالب تر می شــود که روز گذشته »باشگاه 
خبرنگاران جوان« می نویســد: »ماریه نوبائر، نویسنده  
ســخنرانی های گرتا تونبرگ اســت... ماریه نوبائر از 
اعضای بنیاد وان متعلق به جورج سوروس، سیاستمدار 
و ســرمایه دار یهودی تبار آمریکایی است... هدف این 
مؤسسه، آن طور که خود عنوان می کند ایجاد و حفظ 
ساختارها و نهادهای جامعه باز است، اما عمالً پشتیبان 
مالی و آموزشــی جنبش های برانداز جهان است و در 
واقع پوششی برای دنبال کردن سیاست های لیبرال ها و 

نظام سرمایه داری است«.
 البته بســیاری از کاربران فضای مجازی، چه ایرانی و 
چه غیر ایرانی - از همان روز نخست با انتشار پست ها و 
توییت های مختلف به تعریف و تمجید رسانه های غربی 
از گرتا و ســخنرانی اش واکنش نشان داده و آن را یک 
نمایش خواندند. برای خیلی از آن ها نیز سؤال بود که 
مثالً چرا رسانه های غربی ماجرایی مانند جلیقه زردها 
در فرانســه را بی رمق پوشش می دهند اما برای انتشار 
سخنان گرتا ســنگ تمام می گذارند؟ چرا هیچ کس 
درباره انتشار عکس هایی از گرتا در لباس اعضای گروه 
»آنتی فا« که به داعش آمریکایی معروف شده اند حرفی 
نمی زند؟ چرا کمتر رســانه ای درباره سوابق بازیگری 
این نوجوان سوئدی حرف می زند و فقط بیمار بودن و 
فعالیت های زیست محیطی اش را بزرگنمایی می کنند؟ 
چرا رسانه ها و جریان های پشت پرده حامی »گرتا« که 
محیط زیســت و دفاع از حقوق کــودکان را بهانه داغ 
کردن این نمایش احساســی کرده اند، درباره کودکان 

یمن و فلسطین موضع نمی گیرند و... ؟

نجات 241 اعدامی از مرگ

قدس زندگی: بزرگان دو طایفه یا ایل یا روســتا در مراسم حاضر می شوند. 
مسئوالن محلی هم دعوت شده اند و مراسم »خون صلح« با اجرای سوگواری 
آغاز می شود. دو طرف ماجرا نسبت به درگذشتگان هم ادای احترام می کنند. 
بعد چند نفر از معتمدان و ریش ســفیدان، قاتل را کفن پوش و دست بسته 
می آورند. در دستشان یک سینی حاوی چاقویی بزرگ و یک جلد قرآن هم 
هســت. قاتل رو به خانواده مقتول می کنــد و می گوید: »این چاقو... این هم 
قرآن... یا مرا با همین چاقو قصاص کنید و یا من را به همین قرآن ببخشید«. 
اولیای دم با بوســیدن قرآن و باز کردن طناب از دســت قاتل، بزرگی خود را 
به نمایش می گذارند و قاتل نیز دســت اولیای دم را می بوسد. پس از اجرای 
مراســم هر دو طایفه در کنار هم بر سر یک سفره می نشینند و به کدورت ها 

پایان می دهند.
این ها روایت »حاج عباس عربی« شــهروند کرمانشــاهی از »خون بس« یا 
همان »خون صلح« است. در غرب کشور او را به عنوان سردار صلح و سازش 
می شناسند. »فارس« درباره این شهروند کرمانشاهی نوشته است: »حاج عباس 
عربی توانسته در طول ســال ها میانجیگری، تنش ها و اختالفات قبیله ای را 

کاهش دهد و صلح و سازش را علم کند«.
آقای صلح و ســازش که گویا تا امروز توانسته ۲41 محکوم به اعدام را با 
گرفتــن رضایت از اوالی دم، از چوبه دار نجات دهد و به زندگی برگرداند، 
با وجود خاطرات شــیرین بســیار، خاطرات تلخی هم دارد و حتی بابت 
میانجیگری، چند باری مرگ را هم جلو چشمش حاضر دیده، اما توانسته 
در دقیقــه 9۰ هم جــان خودش و هم جان یک اعدامــی را نجات دهد. 
او خاطرات این تالش هایش را در کتابی به نام »شــهد شــیرین گذشت« 
چاپ کرده اســت. بخش هایی از گفت و گوی »فارس« با »عباس عربی« را 

بخوانید: 
»از همان دوران نوجوانی اشــتیاق زیادی به برقرار کردن صلح و آشــتی 
داشــتم و به خوبی این را درک می کردم که رفع کدورت ها بهترین حالت 
برای زندگی کردن است... با گذر از دوران نوجوانی و جوانی و با تأسیس 
شــورای حل اختالف به عضویت دادگســتری درآمدم. باتوجه به اینکه 
دغدغه  میانجیگری داشتم و کارهایی در همان دوران کرده بودم با معرفی 
امام جمعه وقت به شــورای حل اختالف شهر کرمانشاه معرفی شدم؛ در 
این مرکز کارم را به صورت جدی تر آغاز کردم و خوشــبختانه توانســتم 
پرونده هــای مهــم و بزرگ تری را دنبال کنم و به نتیجه برســانم... بوده 
کــه بارها پاپیش گذاشــتیم و برای میانجیگری اقــدام کردیم، اما قبول 
نکردند حتی مورد داشــتیم که میانجیگری کردیم و خانواده مقتول هم 
گفته اند که به خاطر شــما رضایت می دهیم، امــا بعد از 1۲ روز متوجه 
شــدیم که رضایت ندادند و قاتل را اعدام کردند... در قتل هایی که جرم 
و جنایتشــان در حد تعرض به نوامیس، دزدی، راهزنی و شــرارت باشد 

ورود نمی کنم... «.

 مجازآباد
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ورزش
شکست رکورد جادویی رضازاده پس از 15 سال

 وزنه برداری ایران 
به چهارمی بسنده کرد

 توقف سرخ آبی های پایتخت 
سه تیم شهرستانی را به صدر فرستاد

استقالل بدون پیروزی

 حرف های شنیدنی مریم کاظم زاده، نخستین عکاس زن دفاع مقدس از هشت سال مقاومت

جنگ، دوربین، زن

جنگ و درس
قدس زندگی: »یکی کوله پشتی 
و یکی دیگر کالشــنیکف روی 
دوشــش انداختــه اســت. هر 
دو در یــک زمان مشــخص از 
همان خیابان قدیمی و طوالنی 
»صنعا« عبور می کنند اما مقصد 
یکی به سمت جنگ و دیگری 

به سمت درس«.
این متنی است که در چند روز اخیر به ضمیمه این تصویر، در فضای مجازی 
دست به دست می شود. بهانه اش هم البد آغاز سال تحصیلی جدید است. این 
تصویر اما برخالف ســایر تصاویری که به بهانــه آغاز فصل مدارس در فضای 
مجازی منتشر می شوند و بچه های خوشحال با لباس نو را به تصویر می کشند، 

هیچ جوره بوی ماه مهر و فصل آغاز مدارس را نمی دهد.
»ایسنا« نوشته است برخالف تصور کاربران فضای مجازی، این عکس جدید 
نیست و نزدیک به دو سال پیش توسط یک عکاس یمنی در شهر »صنعا« ثبت 
شده است، اما انتخاب این عکس در مسابقات عکاسی و بازنشر آن در رسانه های 
خارجی در بازه های مختلف زمانی سبب شده هر چند وقت یک بار درباره این 
عکس نقدهایی نوشته شود. شاید از زمان ثبت این تصویر، زمانی نسبتاً طوالنی 

گذشته باشد اما یمن هنوز همان یمن است.
»علی السنیداری« ساکن شهر صنعاست. او مدت هاست تالش می کند زندگی 
مردم یمن و روحیات و مبارزات آن ها را با دوربینش ثبت کند. تمرکز او بر ثبت 
تصاویری از نحوه مواجهه مردم یمن با جنگ است و با دقت و توجه بر لبخند،  

حالت چشم ها و چروک صورت سوژه هایش، یمن را به جهان نشان می دهد.
یکی از مهم ترین عکس های علی الســنیداری هم همین تصویری است که 
وضعیت آموزش و به طور کلی شرایط کودکان یمن را نشان می دهد. در توضیح 
این عکس که به انتخاب مؤسســه »AFP« در فهرست ۳۰ عکس تأثیرگذار 
جهان قرار گرفته اســت، آمده است: »اینجا یکی از خیابان های قدیمی شهر 
صنعاست. کودکی در حال بازگشت از مدرسه است و در حالی که کوله پشتی 
روی دوشش انداخته، عمیقاً فکر می کند. شاید در فکر آینده است و روزهای 
نامعلومی که انتظارش را می کشند. درست در همان لحظه کودکی کالشنیکف 
به دوش در حالی که دست پدر مسلح خود را گرفته، از کنارش رد می شود و 

به سمت جنگ می رود«.

تیم ملی امید در گروه ازبکستان، چین و کره جنوبی

مجیدی: کتمان نمی کنم 
گروهمان سخت است

با مشخص شــدن چهره 16 تیم صعود کننده به مرحله 
نهایی جام ملت های زیر ۲۳ آسیا در سال ۲۰۲۰ آیین 

گروه بندی مرحله نهایی این رقابت ها در تایلند برگزار 
شد تا فرهاد مجیدی و شاگردانش رقبای خود را 
بشناســند. امیدهای ایران که در مرحله مقدماتی 
پــس از عراق به عنوان یکــی از تیم های دوم برتر 

گروه های مختلف به ســختی جواز صعود به مرحله 
نهایی را دریافت کردند حاال در این مرحله هم 

چندان خوش شانس نبودند تا مجبور 
باشــند در یکی از دشوارترین و 
به نوعــی مرگبارترین گروه ها 
شــانس خود را برای رسیدن 
امتحان  توکیــو ۲۰۲۰  بــه 
کنند. ایران در ســید چهارم 
قرعه کشــی قرار داشــت، از 
رو پیش بینی می شد  همین 
که بــا تیم هــای قدرتمند و 
سرشناس و سرسختی مواجه 

شود که در نهایت هم ...

باور می کنید؟

عکس نوشت

چگونه یک نوجوان بیمار، جلودار جنبش محیط زیستی در جهان می شود؟

نمایش »ِگِرتا« 
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ورزش: با مشخص شدن چهره 16 تیم صعود کننده به مرحله 
نهایی جام ملت های زیر 23 آسیا در سال 2020 آیین گروه بندی 
مرحله نهایی این رقابت ها در تایلند برگزار شد تا فرهاد مجیدی و 
شاگردانش رقبای خود را بشناسند. امیدهای ایران که در مرحله 
مقدماتی پس از عراق به عنوان یکی از تیم های دوم برتر گروه های 
مختلف به سختی جواز صعود به مرحله نهایی را دریافت کردند 
حاال در این مرحله هم چندان خوش شانس نبودند تا مجبور باشند 
در یکی از دشوارترین و به نوعی مرگبارترین گروه ها شانس خود 
را برای رسیدن به توکیو 2020 امتحان کنند. ایران در سید چهارم 
قرعه کشی قرار داشت، از همین رو پیش بینی می شد که با تیم های 
قدرتمند و سرشناس و سرسختی مواجه شود که در نهایت هم 
در گروه C با تیم های ازبکستان، کره جنوبی و چین همگروه شد 
تا با بدشانسی تمام برای رسیدن به المپیک عبور از گروه مرگ 
را پیش رو داشته باشد. رویارویی با کره جنوبی به عنوان یکی از 
رقیبان سنتی ایران در قاره آسیا همین طور ازبکستانی که با همان 
تیم جوانان قهرمان آسیا وارد کوران رقابت ها می شود می تواند 
دشواری های زیادی پیش پای امیدها قرار بدهد ضمن اینکه نباید 
از چین هم به سادگی گذشت، تیمی که تا یکی دو هفته قبل گاس 

هیدینگ چهره مشهور هلندی را باالی سر خود می دید.

3 مسافر آسیایی
امیدهای ایران که عدم حضورشان در رقابت های المپیک 44 ساله 
شده است برای شکستن این طلسم حاال باید به تیمی تبدیل شوند 
که در گام نخست توان عبور از قدرت هایی همچون کره جنوبی، 
چین و ازبکستان در مرحله گروهی را داشته باشد، سپس در مرحله 
بعد بتواند قدم به قدم به جمع سه تیم برتر مسابقات برسد تا یکی 
از سه مسافر آســیایی در فوتبال المپیک باشد. همان طور که از 
گروه بندی ها و برنامه اعالم شده مشخص است فدراسیون فوتبال و 
فرهاد مجیدی به عنوان نفر نخست کادر فنی امیدها باید با تدارکی 

کامل گام به این مسابقات بگذارند تا این طلسم به 48 سال نرسد.

مجیدی در قرنطینه
فرهاد مجیدی در حالی با چنین قرعه دشواری روبه رو شد که روند 
آماده سازی او و شاگردانش در هفته ها و ماه های گذشته به هیچ 
عنوان امیدوارکننده نبود تا شائبه ایجاد تغییرات روی نیمکت 
رهبری امیدها به یکی از سوژه های داغ فوتبال ایران تبدیل شود. 
چهره محبوب استقاللی ها که این روزها به شدت مشغول آنالیز 
بازی های لیگ و شاگردانش در کوران رقابت هاست حاال با قرار 
گرفتن در گروه مرگ باید تالش دو چندانی برای آماده ســازی 
امیدها در دستور کار داشته باشد. مجیدی که برای تماشای دیدار 
ذوب آهن و استقالل به فوالدشهر رفته بود پس از اتمام این دیدار 
در حضور خبرنگاران حاضر شد و درباره وضعیت تیم امید ایران و 

همچنین گروه سختی که در آن قرار گرفته است گفت: »تیم امید 
ایران حاشیه های خودش را به اندازه کافی دارد و من دوست دارم 
در سه ماه آینده تمرکزم را صرفاً روی تیم بگذارم. شاید باور نکنید 
حتی به خانواده و دوست های صمیمی خودم هم گفتم به من کاری 

نداشته باشند و به من زنگ هم نزنند«.

اعتراف تلخ فرهاد
سرمربی تیم امید ایران در ادامه اظهار کرد: »در مورد گروه بندی هم 
باید بگویم واقعاً گروه سختی است و من نمی توانم آن را کتمان کنم. 
حتی تیم ازبکستان هم که ما با آن ها یک ماه پیش بازی کردیم 
بسیار در سطح باالیی بازی می کند. فقط مشکل من این است که 
70 تا 80 درصد از بازیکنان من در لیگ به میدان نمی روند، حتی 
همان بازی با ازبکستان هم هشت بازیکن برای نخستین بار برای 

تیمشان فیکس به میدان می رفتند«.

تعریف از تاج!
وی در خصوص مشــکالت کلی تیم با تمجید از درایت ریاست 
فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: »من اآلن 20 تا 25 سال است 
که با مدیران زیادی کار کرده ام و در خصوص آقای تاج باید بگویم 
ایشان رئیس فدراسیون بسیار قوی ای هستند و فکر می کنم او 
می تواند بهترین تصمیم را بگیرد و مشکالت را حل کند، اما در 

خصوص مسائل فنی باید بگویم که به هیچ کسی اجازه نمی دهم در 
کار من دخالت کند. درباره ازبکستان هم دوباره بگویم که این تیم 
در سطح بسیار باالیی بازی می کند و چهار بازیکن این تیم در تیم 
فوتبال بزرگساالن ازبکستان حضور دارند و همان تیمی هستند که 
در برابر تیم ملی بزرگساالن ایران در زمان کی روش به میدان رفتند 
و ما به  سختی با نتیجه یک بر صفر موفق شدیم این تیم را ببریم. 
من اآلن با رایزنی که با مربیان دارم قصد دارم به تمرینات باشگاه ها 
بروم تا از نزدیک  بازیکنان مورد نظرم را ببینم ولی مطمئن باشید 
بهترین تیم را انتخاب خواهم کرد و مطمئن باشید بهترین نتایج 

را می توانم بگیرم«.

 امیدهای سرمربی
مجیدی در پایان درباره اینکه آیا قول صعود به المپیک را می دهد 
گفت: »کارم خیلی سخت است ولی چیزی نشد در زندگی بخواهم 

اما به دست نیاورم«.
فرهاد مجیدی که مدرک A مربیگری خود را از فدراسیون فوتبال 
امارات دریافت کرده است، برای ادامه کالس های مربیگری در 
کالس پروالیسنس شرکت خواهد کرد، اما تا ماه مارس2020 
)نیمه دوم اسفندماه 98( هیچ کالس پروالیسنسی در سطح آسیا 
برگزار نمی شود ولی مجیدی برای حضور در نخستین کالس، نام 

خود را رجیستر کرده است.

سرمربی امیدها که در حال حاضر سرکشی به بازی ها و جمع بندی 
برای اعالم یک فهرست تازه در این رده سنی است، با توجه به عدم 
برگزاری کالس های پروالیسنس در این مدت زمانی، مشکلی برای 
نشستن روی نیمکت تیم امید ایران در رقابت های زیر 23 سال 
آسیا ندارد چرا که از نظر زمانی فرصتی برای حضور در این کالس ها 
نداشته و البته قانون حضور مربیان پروالیسنس  دار در سه تیم ملی 

هر کشور در سال 2019 مصوب شده است.
مدرک مربیگری فرهاد مجیدی A است که از کشور امارات آن 
را گرفته و بنا بر شــنیده ها برای گذراندن دوره پرو الیسنس نیز 

ثبت نام کرده است.

برنامه بازی های تیم ملی
برنامه بازی های ایران در دور گروهی رقابت های جام ملت های آسیا 
زیر 23 سال که ژانویه 2020 )بهمن 98( در تایلند برگزار می شود 

به این شرح اعالم شد.
روز اول / ایران – ازبکستان

روز دوم / ایران – کره جنوبی 
روز سوم / ایران – چین

زمان و مکان دقیق مسابقات امیدهای ایران هنوز به صورت رسمی 
اعالم نشده و مقامات برگزارکننده تا ساعاتی دیگر برنامه کامل 

مرحله گروهی و نهایی را اعالم خواهند کرد.

تیم ملی امید در گروه ازبکستان، چین و کره جنوبی

مجیدی: کتمان نمی کنم گروهمان سخت است

رد فرجام خواهی آرژانتین برای مسی
ورزش: پس از اینکه مسی در پایان کوپا آمه ریکا داوران را به تبانی و جانبداری از برزیلی ها و  
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی )کنمبول( را به فساد متهم کرد، این کنفدراسیون واکنشی 
جدی  به اظهارات مسی نشان داد. کنمبول، کاپیتان تیم ملی آرژانتین را به مدت سه ماه از حضور 
در دیدارهای بین المللی محروم و به پرداخت 50 هزار دالر محکوم کرد. بدین ترتیب مسی 
نمی تواند در دو دیدار دوستانه آلبی سلسته برابر آلمان و اکوادور)17 و 21 مهر( به میدان برود..

فدراسیون فوتبال آرژانتین برای این حکم تقاضای فرجام خواهی کرده بود اما کنمبول این 
درخواست را رد کرد و به این ترتیب محرومیت مسی پابرجا ماند.

نیمار و بارسلونا به توافق نرسیدند
ورزش: وکالی نیمار ســتاره برزیلی پــی اس جی پس از چند ســاعت مذاکره با 
نماینده های بارسا به توافق نرسیدند و پرونده شــکایت از باشگاه کاتاالن به دادگاه 
خواهد رفت.دو ســال پیش و پس از انتقال پر حرف و حدیث نیمار به پی اس جی، 
ستاره برزیلی اقدام به شکایت از باشگاه بارسلونا کرد. نیمار مدعی شده بود که  26 
میلیون یورو از پاداش تمدید قراردادش در سال 2016 را دریافت نکرده است. قرار 
بود به خاطر تمدید قرارداد به وی 40 میلیون یورو پرداخت شود اما پس از رفتن او به 

پی اس جی، باشگاه بارسلونا 26 میلیون یوروی باقیمانده را بلوکه کرد.

سولسشر نزدیک در خروجی
ورزش:روزنامه انگلیسی سان می گوید:  منچستریونایتد در صورتی که اوله گنار سولسشر، 
سرمربی نروژی خود را اخراج کند بار دیگر برای به خدمت گرفتن مائوریسیو پوچتینو، 
سرمربی فعلی تاتنهام تالش خواهد کرد ولی برای جذب او باید مبلغ 32 میلیون پوند به 
تاتنهام پرداخت کند. زمانی که یونایتد در ماه دسامبر گذشته ژوزه مورینیو را اخراج کرده 
بود نام پوچتینو یکی از گزینه هایی بود که به عنوان هدف یونایتد اعالم می شد اما در نهایت 
پوچتینو در تاتنهام ماندگار شد و تیمش را به فینال لیگ قهرمانان رساند و سولسشر هم 

سکان هدایت شیاطین سرخ را به دست گرفت.

آلگری، گزینه اصلی جانشینی پوچتینو در تاتنهام
ورزش: تاتنهام بعد از پیروزی فصل گذشــته مقابل آژاکــس در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان نتوانســته در هیچ بازی خارج از خانه ای تا به این جا به پیروزی برســد.
ماسیمیلیانو آلگری، در صورت جدایی پوچتینو اصلی ترین گزینه مدیران تاتنهام 

برای مربیگری این تیم در فصل آینده خواهد بود.
آلگری 52 ساله که بین سال های 2014 تا 2019 هدایت یوونتوس را بر عهده داشت، 
طی پنج سال حضورش در این تیم پنج قهرمانی سری آ و چهار قهرمانی کوپا ایتالیا 

بدست آورد و دو بار نیز بیانکونری را به فینال لیگ قهرمانان اروپا رساند.

سینا حســینی: پرونده هفته پنجم رقابت های لیگ 
برتر با قرار گرفتن سپاهان اصفهان در صدر جدول لیگ 
برتر بسته شــد تا به این ترتیب ترکیب مدعیان دچار 
تغییر و تحول شد .در حســاس ترین دیدار هفته پنجم 
پرســپولیس در خانه به مصاف طالیی پوشان اصفهان 
رفتند تا پس از دربی پایتخت و شکست حریف سنتی 
خود یک بازی حساس دیگر را پشــت سر بگذارند. اما 
پرسپولیسی ها در پایان بازی متحمل دومین شکست 
خود در لیگ نوزدهم شدند تا شاگردان امیر قلعه نویی 
یک پیروزی شــیرین را در ورزشگاه آزادی رقم بزنند و 

به عنوان صدرنشین جدید لیگ برتر خودنمایی کنند.

سرعت گرفتن تراکتور
تراکتورسازی تبریز با مصطفی دنیزلی توانست با غلبه 
بر نارنجی پوشان سایپا، همانند سپاهان با یازده امتیاز 
به واسطه تفاضل گل کمتر نسبت به این تیم در رده دوم 
جدول قرار گیرد. شــهرخودرو که هفته چهارم با قبول 
شکست مقابل فوالد خوزستان نخستین ناکامی خود را 
تجربه کرد در ورزشــگاه خالی از تماشاگر نفت مسجد 
ســلیمان به مصاف شــاگردان مهدی تارتار رفت و در 
پایان به نتیجه ای بهتر از تساوی دست پیدا نکردند تا 
با 10 امتیاز بعد از ســپاهان و تراکتورسازی تبریز پس 
از دو هفته صدرنشینی به رده ســوم جدول رده بندی 

سقوط کنند.

شاهین در گودال
گل گهر ســیرجان در خانه با شکســت مقابل صنعت 
نفت آبادان زمینه قرار گرفتن شــاگردان اســکوچیچ 
روی پله پنجم جدول رده بنــدی را فراهم کرد تا آن ها 

نیز امیدوار به قرار گرفتن در جمع مدعیان باقی بمانند. 
تساوی پارس جنوبی جم و نساجی مازندران نیز سبب 
شــد امتیاز میان کمالوند و مهاجری به صورت مساوی 
تقسیم شود، رفقای قدیمی در این بازی پایاپای یکدیگر 
پیش رفتند اما در نهایت جدال بین کمالوند و مهاجری 

برنده ای نداشت.
ماشین ســازی تبریز در یک جدال تماشایی توانست 
با نتیجه پر گل 4بر2 از ســد شــاگردان ویســی در 
شاهین شهرداری بوشهر عبور کند، بازیکنان رسول 
خطیبی حاال با این پیروزی انگیزه مضاعفی دارند تا 
در بازی های آینده ناکامی های هفته های ابتدایی را 
جبران کنند. جدال فوالد خوزســتان و پیکان تهران 
را نیز با تســاوی بدون گل به پایان رسید تا همچنان 
جواد نکونام در خانه حســرت نخســتین پیروزی را 

داشته باشد.

ادامه ناکامی استقالل
در آخرین بازی هفته پنجم رقابت هــای لیگ برتر نیز 
اتفاقات عجیب و غریبی رقم خورد، جدال استراماچونی 
و منصوریان در زمین فوالدشــهر یکــی از بازی های 
تماشایی هفته بود اما اشتباهات داور و کمک داور این 
بازی سبب شد استقاللی ها از یک پیروزی بیرون از خانه 
محروم شوند و شاگردان منصوریان در خانه به یک امتیاز 

ارزشمند دست پیدا کنند.
استراماچونی که به روند داوری بازی به شدت معترض 
بود از سوی حیدری از زمین بازی اخراج شد تا در روزی 
که استقالل می توانســت برنده زمین را ترک کند سه 
امتیاز را با یک امتیاز عوض کنــد و در حضور هواداران 

ناراضی اش اصفهان را به مقصد تهران ترک کند.

ورزش: در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان 
2019 رقابت دسته 109+ کیلوگرم برگزار شد که در پایان 
ایران صاحب مدال نشد. ایران در این وزن دو نماینده داشت 
که علی داودی با رکورد 190کیلوگرم هفتم شد. او دو مرتبه 

برای شکستن رکورد جوانان جهان تالش کرد اما ناموفق بود.
محســن دادرس دیگر نماینده ایران با رکورد 186 کیلوگرم  
دهم شد. الشا تاالخادزه وزنه بردار مطرح گرجستان با 220 
کیلوگرم عالوه بر کسب مدال طال توانست رکورد جهان را که 
در اختیار خودش بود، دو کیلوگرم افزایش داد. گورمیناسیان 
از ارمنستان با 212 کیلوگرم مدال نقره را کسب کرد. ویدانی از 

الجزایر با 200 کیلوگرم به مدال برنز یک ضرب رسید.

پایان دل خوشی 15 ساله
حاال دیگر این حسین رضازاده نیست که سنگین ترین وزنه 
تاریخ وزنه برداری را باال ســر برده چون تاالخادزه پس از 15 

سال رکورد او را شکست.
دیروز یک اتفاق تاریخی در وزنه برداری گرجستان رخ داد که 
برای ایرانی ها تلخ بود! بعد از 15 سال سرانجام رکورد جادویی 
حسین رضازاده به دست الشــا تاالخادزه به صورت رسمی 
شکسته شد. با اینکه تغییر اوزان وزنه برداری از سال گذشته 
سبب شده بود که رکورد رضازاده در حرکت دوضرب دسته 
105+ کیلوگرم دســت نخورده باقی بماند، اما حاال چه در 
دسته 109+ کیلوگرم و چه در مجموع تمام دهه های اخیر که 
وزنه برداری در جریان بوده، تاالخادزه با مهار 164 کیلوگرم، 

عنوان قوی ترین مرد جهان را یدک می کشد.
حاال هر سه رکورد یک ضرب، دوضرب و مجموع جهان چه 
در اوزان فعلی و چه در اوزان قبلی در دست غول گرجستانی 
است؛ وزنه برداری که هر روز جلوتر می رویم آماده تر و دست 

نیافتنی تر می شود.
تاالخادزه با توجه به سن و سالی که دارد، حداقل چهار، پنج 

سال دیگر می تواند بر سکوی نخست دسته فوق سنگین جهان 
تکیه بزند و با این رکوردهای دست نیافتنی آنجا برای خودش 
جا خوش کند. حتی می توانیم انتظار رکوردهای باالتر را هم از 
او داشته باشیم. او هیچ رقیبی حتی نزدیک به خودش را هم 

ندارد؛ نه از نوع ایرانی و نه هیچ کشور دیگری!

سقوط در رده بندی نهایی
تیم ملی وزنه برداری ایران به این دلیل که دو وزنه بردار اوتی 

داشت، نتوانست روی سکوی تیمی جهان قرار بگیرد.
تیم ملی وزنه برداری با 10 وزنه بردار در مســابقات قهرمانی 
جهان تایلند شرکت کرده بود که در پایان به علت داشتن دو 
وزنه بردار اوت شده موفق نشد روی سکوی تیمی جهان قرار 
بگیرد. کیانوش رستمی و محسن دادرس نفراتی بودند که اوت 
شدند. تیم وزنه برداری ایران با484 امتیاز در رده چهارم قرار 

گرفت. تیم چین نیز بر سکوی نخست جهان ایستاد.
در بخش زنان نیز تیم ایران با چهار نفر شرکت کرده بود که با 

50 امتیاز چهل و هفتم شد.
رده بندی تیمی مردان؛1-چین 700 امتیاز )10 وزنه بردار(،2- 
بالروس 505 امتیاز )10 وزنه بردار(،3-کره جنوبی 491 امتیاز 

)10 وزنه بردار(،4- ایران 484 امتیاز )10 وزنه بردار(
رده بندی تیمی مردان برحسب مدال؛1-چین 13 طال، 6 نقره  
و چهار برنز،2- گرجستان پنج طال و دو برنز،3- ارمنستان چهار 
طال، چهار نقره  و چهار برنز،6- ایران یک طال، دو نقره و سه برنز

رده بندی تیمی زنان برحسب امتیاز؛
1- چین 786 امتیاز )10 وزنه بردار(،2- کره شمالی 511 امتیاز 
)هفت وزنه بردار(،3- آمریکا482 امتیاز )10 وزنه بردار(،47- 

ایران 50 امتیاز )چهار وزنه بردار(
رده بندی تیمی زنان برحسب مدال؛1- چین 16طال، هشت 
نقره  و 6 برنز،2- کره شمالی سه طال، 10 نقره و چهار برنز،3- 

آمریکا سه طال، سه نقره و دوبرنز.

توقف سرخ آبی های پایتخت سه تیم شهرستانی را به صدر فرستاد

استقالل بدون پیروزی
شکست رکورد جادویی رضازاده پس از 15 سال

وزنه برداری ایران به چهارمی بسنده کرد
ضد  حمله

مصدومیت شدید گلر آبی ها
ورزش: تیم استقالل در دیداری خارج از خانه با نتیجه 2بر2 مقابل ذوب آهن 
متوقف شد. این نتیجه در حالی رقم خورد که پیش از شروع بازی و در لحظه گرم 
کردن بازیکنان، سیدحسین حسینی از ناحیه مچ دست راست مصدوم شده بود. 
او پس از یک شیرجه روی دست راست خود احساس درد کرد اما با این حال در 
طول بازی درون دروازه استقالل قرار گرفت. پس از بازگشت کاروان استقالل به 
تهران عکس برداری و MRI از مچ دست این بازیکن انجام شد و باید دید کادر 
پزشکی استقالل چه نظری می دهد. استقالل در هفته ششم و هفتم لیگ برتر 
باید به مصاف گل گهر سیرجان و سایپا برود و اردوی تیم ملی نیز در پیش است.

اعتراض به رفتار هواداران نه استراماچونی
دلیل عصبانیت تبریزی از تعویض چه بود؟

ورزش: مرتضی تبریزی در دقیقه 81 بازی با ذوب آهن از زمین بازی تعویض 
شد و زمانی که قصد نشستن روی نیمکت را داشت به شدت عصبانی بود تا جایی 
که با لگد به کلمن کنار زمین کوبید. در ابتدا این طور تصور شد که تبریزی نسبت 
به تعویض خود معترض است اما ماجرا از این قرار است که تماشاگران استقالل از 
دقیقه 60 تا 70 به شدت علیه مرتضی  تبریزی شعار دادند و خواهان خروج او از 
باشگاه شدند و به همین دلیل تبریزی کنار خط آمد و از استراماچونی خواست 
که او را به دلیل مسائل روحی تعویض کند. با این شرایط علت عصبانیت مرتضی 
تبریزی، تعویض و استراماچونی نبود بلکه شعارهایی بود که علیه این بازیکن 

داده شد و سبب شد او با چنین حالتی نسبت به این اتفاق واکنش نشان بدهد.

اخراج زکی پور از تیم استراماچونی
ورزش: میالد زکی پور بازیکنی است که در دو بازی نخست استقالل برابر 
ماشین سازی و فوالد در ترکیب ثابت این تیم به میدان رفت ولی به یک باره 
به سکوها تبعید شد و در دو بازی گذشته این تیم برابر پرسپولیس و ذوب آهن 
حتی نام این بازیکن در فهرست18 نفره استقالل هم قرار نگرفته است. ظاهراً 
آندره آ استراماچونی نام این بازیکن را به دلیل مسائل انضباطی در فهرست این 
تیم قرار نداده است و قرار است زکی پور با حضور در کمیته انضباطی باشگاه در 

مورد مسائلی که در این تیم به وجود آورده است توضیح بدهد.

پارگی رباط  محسن کریمی؟
ورزش: هافبک استقالل که به دلیل مصدومیت در بازی با ذوب آهن از زمین 

بازی تعویض شد ممکن است ماه ها خانه نشین شود.
نکته مهم ماجرا این است که پس از معاینات اولیه مصدومیت محسن کریمی 
مشکوک به پارگی رباط صلیبی تشخیص داده شده است اما قرار است او در 

تهران ام آر آی بگیرد تا مشخص شود ناحیه دقیق مصدومیت او کجاست؟

اعتراض رسمی پرسپولیس به قضاوت کاظمی
ورزش: پرسپولیس مقابل سپاهان در  آزادی قرار گرفت و با دو گل از شاگردان 
امیر قلعه نویی شکست خورد. وحید کاظمی که همواره با قضاوت های پر حرف 
و حدیثی همراه اســت، این بار هم با اعتراض  هر دو تیم مواجه شد و اکنون 

پرسپولیس قصد دارد شکایت رسمی خود را به فدراسیون ارسال کند.

استراماچونی: از عملکرد خودم متأسفم
ورزش: آندره آ اســتراماچونی پس از تساوی استقالل برابر ذوب آهن 
گفت: موقعیت های زیادی برای گلزنی داشتیم و با اینکه تیم آماده ای 
بودیم، اما تیم ذوب آهــن از دو موقعیت گل خود اســتفاده کرد. نیاز 
داریم که پیشرفت کنیم وعاقالنه بازی کنیم. وی در خصوص عملکرد 
داور گفت: در خصوص عکس العمل خودم اظهار تأسف می کنم و در 

خصوص عملکرد داور صحبت نمی کنم.

منصوریان: تا امروز جلو استقالل 
از جایم بلند نشده بودم

ورزش: علیرضا منصوریان پس از کسب تساوی برابر استقالل در کنفرانس 
مطبوعاتی گفت: از عملکرد تاکتیکی تیمم راضی هستم. کلمه بد شانسی را برای 
تیمم به کار نمی برم. من 10 سال روی نیمکت نشستم و مقابل استقالل از جایم 
بلند نمی شدم. دیروز به این نتیجه رسیدم که نشستن من روی نیمکت اطمینان 
را از تیمم می گیرد. من تمام عمرم را مدیون استقالل هستم اما عقب نشینی 
نمی کنم چرا که از این تیم یاد گرفتم عقب نشینی نکنم. امروز هم لباسم خیس 

عرق بود. انگار من هم در جریان بازی هستم. 

منهای فوتبال

رکوردشکنی خدمتی 
در هفته دوم لیگ تیراندازی

ورزش: بانوی ملی پوش تیم مقاومت در هفته دوم لیگ برتر تیراندازی 
بانوان توانست با ثبت هشت هزار و 632 امتیاز رکورد لیگ کشور را در 
رشته تفنگ بادی جا به جا کند. این رقابت ها با حضور پنج تیم در دو 
رشته تفنگ و تپانچه به میزبانی باشگاه مقاومت پیگیری شد که در پایان 
مرحله مقدماتی، تیم های مقاومت و شهرداری قزوین با غلبه بر تیم های 

هیئت قم و خراسان رضوی به پیروزی دست یافتند.
با برگزاری فینال رشته تفنگ بادی، نجمه خدمتی از مقاومت، حسنا 
توتونچی از شهرداری قزوین و زهرا هاشمی از هیئت خراسان رضوی به 

ترتیب در جایگاه های نخست تا سوم قرار گرفتند.

دبیر: با محمدی و بنا تا المپیک می مانیم
ورزش: دبیر، رئیس فدراسیون کشتی درباره ادامه همکاری با غالمرضا 
محمدی و محمد بنا سرمربیان تیم های کشتی گفت:  من با کسی تعارف 
ندارم اگر قرار بود با دوســتان کار نکنم نفر خودم را معرفی می کردم 
دوستان به کارشان ادامه خواهند داد چرا که به آن ها اعتماد و اعتقاد 
دارم. با محسن کاوه مدیر تیم های ملی آزاد هم صحبت کردم و قرار شد 
با غالمرضا محمدی بیایند و برنامه شان را تا المپیک بدهند منتظریم کادر 

فنی کشتی فرنگی این کار را انجام بدهند. 
وی درباره برنامه خود برای عضویت سوریان در هیئت رئیسه اتحادیه 
جهانی، گفت: به حمید سوریان برای بحث حضور در اتحادیه جهانی 
اصرار کردم و او هم مدام می گفت خودت برو اما ما تمام تالشــمان را 

می کنیم که سوریان عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی شود.

ناکامی نمایندگان گلف ایران در آسیا
ورزش: در پایان دومین روز از مسابقات برترین های گلف آسیا در هنگ 
کنگ، حسن کریمیان، کاپیتان تیم ملی با 166 و علی خزانبیک، لژیونر 
گلف کشورمان با 167 امتیاز از صعود به دور مرحله نهایی باز ماندند. 
همچنین تیم مینی گلف نمین سرامیک اردبیل به  عنوان نماینده ایران 
در مسابقات جهانی چین حضور خواهد داشت. این مسابقات از 28 مهر 

تا 6 آبان برگزار می شود.

رازقیان به نیمه  نهایی نرسید
ورزش: در ادامه مسابقات قایقرانی اساللوم قهرمانی جهان و انتخابی 
المپیک در اسپانیا، در مرحله مقدماتی کایاک بانوان، رکسانا رازقیان 
در دور نخست مسابقات با ثبت زمان 145.13 ثانیه در جایگاه 60 قرار 
گرفت و در دور دوم با ثبت رکورد 176.91 ثانیه جایگاه 52 را بدست 

آورد و از راهیابی به مرحله نیمه  نهایی بازماند.
در دور نخست مسابقات از 84 ورزشکار حاضر، 20 قایقران از کشورهای 
فرانسه، ایتالیا، انگلستان، استرالیا، آلمان، اسپانیا، چک، برزیل، مولداوی، 

لهستان، هلند، آمریکا به نیمه نهایی راه یافتند.

پیروزی تیم ملی واترپلو جوانان مقابل هند
ورزش: تیم ملی واترپلو جوانان ایران در ســومین دیدار از رقابت های 
قهرمانی آسیا، رده های سنی به مصاف هند میزبان این رقابت ها رفت 
که شاگردان مجید غالمی در یک دیدار تماشایی هند را با نتیجه 17 

بر 7 شکست دادند.

صعود نفتی ها به نیمه نهایی 
با درخشش حدادی

ورزش: تیم پاالیش نفت آبادان با شکست هایتک به مرحله نیمه نهایی 
مسابقات جام باشگاه های آسیا صعود کرد. تیم پاالیش نفت آبادان در 
ســومین دیدارخود در مرحله مقدماتی موفق شد با نتیجه 71 بر 62 
هایتک بانکوک تایلند را شکست دهد و به عنوان صدرنشین گروه A به 
مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کند. حامد حدادی با کسب نمره 
29 تأثیرگذارترین بازیکن میدان شــد. حدادی و حسن زاده هر دو با 
کسب 19 امتیاز، امتیازآورترین بازیکنان پاالیش بودند. پاالیشی ها قبل 
از این نمایندگان بحرین و چین تایپه را نیز از پیش رو برداشته بودند. 

محرق بحرین نیز همراه پاالیش راهی مرحله نیمه نهایی شد.

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــى موض آگه
ــماره 139860308001002508 ـ 1398/07/01  هيات اول / دوم   ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــتقر در واحد ثبتى  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــين  ــاهرخت فرزند حس ــوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى كهرمى ش ح
ــماره شناسنامه 8صادره از قائن و شماره ملى 6529930949 نسبت به ششدانگ يكباب منزل به مساحت  بش
ــبحان انورى محرز  ــمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت اقاى س 102/5 مترمربع قس
ــود در صورتى كه  ــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت لذا به منظ ــده اس گردي
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم  اعتراض،دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808399
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/20

على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002377 ـ 1398/06/17  هيات اول / دوم  موضوع 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه   ــن بش ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدحليم  عبداللهى فرزند حس
ــاحت 108/77  مترمربع قسمتى  ــدانگ يكباب منزل   به مس ــبت به شش ــماره ملى 5239964114  نس و ش
ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت  اقاى رحمان مهرجو محرز گرديده است لذا به منظور 
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.9808400
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06       تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21 
على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــى موض آگه
ــماره 139860308001002334 ـ 1398/06/05  هيات اول / دوم   ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ــن بشماره شناسنامه  ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عبداللهى فرزند حس
215 و شماره ملى 5239962448  نسبت به ششدانگ يكباب منزل   به مساحت 159/94  مترمربع قسمتى 
ــت لذا به منظور  ــتگردى محرز گرديده اس ــالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت زينل دس ازپ

ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.9808401
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى  /  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002244 ـ 1398/05/23  هيات اول / دوم  موضوع 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه  ــليمان بش ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالرحمان اميارى فرزند س
ــبت به ششدانگ يكباب منزل به مساحت 115/95  مترمربع قسمتى  ــماره ملى 5239358291  نس 466 و ش
ــت . لذا به  ــتگردى محرز گرديده اس ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت  اقاى عليرضا دس
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را  ــليم و پس از اخذ رس خود رابه اين اداره تس
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.9808402
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06  /  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002335 ـ 1398/06/05  هيات اول / دوم  موضوع 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالجليل خسروى  فرزندمحمد   بشماره شناسنامه 1 
و شماره ملى 5239782431  نسبت به ششدانگ يكباب منزل به مساحت 112/50  مترمربع قسمتى ازپالك 
ــت . لذا به منظور  ــنديده محرز گرديده اس ــهراب پس 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت اقاى س
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.9808403
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى و  ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئي ــى موضوع م آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860308001002378ـ  1398/06/17  هيات 
اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
ــروى   ــى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد خس در واحد ثبت
فرزندكريم  بشماره شناسنامه 151 و شماره ملى 5239511993  نسبت به ششدانگ يكباب منزل 
به مساحت 90/28  مترمربع قسمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت  زينل 
ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــه منظور اطالع عموم مرات ــت . لذا ب ــتگردى محرز گرديده اس دس
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  اخذ رس
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9808404
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى و  ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئي ــى موضوع م آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860308001001961ـ  1398/04/31  هيات 
اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
ــيد مرتضى  ــد  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى س ــد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجن در واح
ــماره ملى 5239980756   ــنامه 23 صادره از اسديه  و ش ــماره شناس ــيد على بش ريحانى فرزند س
ــاحت 120  مترمربع قسمتى ازپالك 1396ـ  اصلى  ــدانگ يكباب ساختمان  به مس ــبت به شش نس
ــت لذا به منظور اطالع عموم  ــتگردى محرز گرديده اس بخش 2 بيرجند از محل مالكيت نوروز دس
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش ــه فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــن آگهى به مدت  ــار اولي ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808405
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21                           
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى و  ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئي ــى موضوع م آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860308001001929ـ  1398/04/29  هيات 
اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد رضا حيران 
ــماره ملى 0652382940  نسبت به ششدانگ يكباب منزل    ــماره شناسنامه 2 و ش فرزند على  بش
ــش 2 بيرجند از محل مالكيت   ــمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخ ــاحت 146/90  مترمربع قس به مس
محمد على اشرفيان محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى  پس از اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.9808406
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــاده 3 قانون و م ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001001930ـ  1398/04/29   ــند رسمى برابر راى ش ــاختمانهاى فاقد س و س
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــوع قان ــات اول / دوم  موض هي
ــه بالمعارض متقاضى آقاى  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكان ــمى مس رس
ــن بشماره شناسنامه 3121 و شماره ملى 0651980054  نسبت به  كاظم افضلى فرزندمحمدحس
ــدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 108/05  مترمربع از محل مالكيت محمد دستگردى   شش
محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــخاص نس در صورتى كه اش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  ــليم اعتراض،دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9808407
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/21

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى دعوت از مجاورين
حسب درخواست بانو مهناز و آقاى محمود شهرت هر دو تميزكارى به عنوان احد از مالكين مشاعى مالك شش 
ــه بردارى و صدور  ــهد، مبنى بر نقش دانگ پالك 122 فرعى واقع در اراضى دهبار پالك 8- اصلى بخش 6 مش
سند مالكيت تك برگ، با توجه به اعالم مالك مبنى بر عدم دسترسى به مجاورين، بدين وسيله در اجراى كد 
914 م.ب. ثبتى و بخش نامه شماره 90/46869 مورخ 1390/3/11 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، بدين 
ــتاى دهبار كه عبارتند از: پالك  ــاير مالكين مشاعى پالك به آدرس: روس ــيله به اطالع مالكين مجاور و س وس
ــاعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ  ــه بردار اين اداره در س ــاند، نماينده و نقش 123 فرعى و بازه و ممرعام مى رس
1398/8/5 در محل وقوع پالك جهت معاينه محل و نقشه بردارى حضور خواهند يافت، شايسته است مالكين 
و متصرفين فعلى پالك هاى مجاور در روز و ساعت مقرر جهت جلوگيرى از تضييع حقوق احتمالى خويش در 

محل حضور يابند، عدم حضور مانع از ادامه عمليات ثبتى نخواهد شد. آ- 9808348 م.الف 108
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 98/6991 مورخ 1398/06/12 آقاى حسين امينى استناد به دو برگ استشهاديه 
گواهى اعالم مى دارد ميزان يكهزار سهم مشاع از دو هزار سهم مشاع از سه هزار و هفتصد و پنجاه سهم مشاع 
ــانديز  ــدانگ پالك 254 فرعى از 180- اصلى بخش ده طرقبه ش ــهم شش ــت و پنجاه س از يازده هزار و دويس
ــى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع از ششدانگ پالك  ــهل انگارى مفقود شده است با بررس كه به علت س
فوق الذكر ذيل صفحه 166 دفتر 1652 از نام محمد صباغيان و امير صباغيان برابر سند قطعى 93497 مورخ 
1387/10/10 دفتر 13 مشهد بنام حسين امينى منتقل، ثبت و سند به شماره سريال 78299 صادر و سوابق 
ــال  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس
ــورد آگهى معامله اى انجام داده يا  ــبت به ملك م ــب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس 1380 مرات
ــد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى  ــند مالكيت نزد خود باش مدعى وجود س
خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9808350 م.الف 109
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره آگهى: 139803906220000030
تاريخ آگهى: 1398/06/31

شماره پرونده: 139604006092003521
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه) شماره بايگانى 9700157
ــماره ملى  ــتانى فرزند حجت ش ــه 139604006092003521 له الهه دهس ــه موجب پرونده اجرائى كالس ب
ــهد و طالق 85  ــماره 13531- 1394/12/20 دفترخانه 104 مش ــند ازدواج ش 0922878293 به موجب س
ــپس برابر  ــماره ملى 0923314350 اجرائيه صادر و س ــى رحيمى نيت فرزند قنبرعلى ش ــهد عليه مجتب مش
ــاع از 3250 سهم كه 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  ــت بستانكار يكصد سهم مشاع از 1465 سهم مش درخواس
ــماره ثبت 335006 بنام مجتبى رحيمى  ــند آن در صفحه 328 دفتر 2178 امالك به ش يكقطعه زمين كه س
ــماره 112 فرعى شرقاً: پى است  ــت. حدود اربعه شماالً: پى مشترك بطول 130 متر به ش ــده اس نيت ثبت ش
بطول 100 متر به خيابان به عرض 10 متر جنوباً: پى مشترك بطول 130 متر به شماره 110 فرعى غرباً: پى 
است بطول 100 متر به 179- اصلى كه طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 90/000/000 ريال ارزيابى شده 
ــانديز از طريق  ــنبه مورخ 1398/08/22 در اداره ثبت طرقبه ش ــاعت 9 الى 12 روز چهارش و پالك فوق از س
مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ 90/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته 
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و  ــود. الزم به ذكر اس مى ش

مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
ــد و نيم عشر و حق  ــترد خواهد ش مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در 

همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9808351 م.الف 110
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد به دو برگ  ــكينه روح آبادى اس ــت 98/5280 مورخ 1398/05/06 خانم س ــه اينكه برابر درخواس ــر ب نظ
ــدانگ پالك 824 فرعى از 396 فرعى از 4 فرعى از 227- اصلى  ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان شش استش
ــت با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت  ــهل انگارى مفقود شده اس ــانديز كه به علت س بخش ده طرقبه ش
ــند به شماره  ــكينه روح آبادى ثبت و س ــدانگ پالك فوق الذكر ذيل صفحه 215 دفتر 1222 بنام خانم س شش
ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى  ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس ــريال 324462 صادر و س س
ــبت به ملك  ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس قانون ثبت مصوب بهمن ماه س
ــتى ظرف مدت ده روز از  ــد بايس ــند مالكيت نزد خود باش مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره  تاريخ انتش
ــند  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــليم نمايد بديهى اس تس
ــمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد  مالكيت يا معامله رس

شد. آ- 9808352 م.الف 111
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139804006092002727/1
شماره بايگانى پرونده: 9804320

شماره ابالغيه: 139805106092010737
تاريخ صدور: 1398/07/02

دفترخانه ازدواج شماره 24 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــن آبادى به شماره شناسنامه 1005 فرزند رستم على  ــيله به وراث مرحوم محمدرضا وظيفه خواه جش بدين وس
ــن آبادى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1356/03/01 شماره ملى: 0930804848  (معصومه وظيفه خواه جش
ــماره شناسنامه: 83214 (برابر با گواهى حصر وراثت به شماره 6700771 مورخه 1398/3/27 شعبه 187  ش

شوراى حل اختالف مشهد)
ــماره ملى: 0944688292  ــن آبادى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1365/08/04 ش - وجيهه وظيفه خواه جش

شماره شناسنامه: 7094
ــماره ملى: 0939894424  ــن آبادى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1360/08/08 ش - جعفر وظيفه خواه جش

شماره شناسنامه: 3516
ــماره ملى: 0922578311  ــن آبادى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1372/08/20 ش - فاطمه وظيفه خواه جش

شماره شناسنامه: 0922578311
ــماره ملى: 0941644340  ــن آبادى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1362/10/24 ش - صادق وظيفه خواه جش

شماره شناسنامه: 5849
ــن آبادى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1333/04/02 شماره ملى: 0779691636 شماره  ــعودى جش - صفيه مس

شناسنامه: 13
ــن آبادى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1357/07/01 شماره ملى: 0930804856  - عليرضا وظيفه خواه جش
شماره شناسنامه: 83215) ابالغ مى شود كه خانم منصوره اشرف زاده جهت وصول 250 عدد سكه بهار آزادى 

به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 14378- 1390/04/20 دفتر 24 عليه شما اجرائيه صادر نموده 
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/06/24 مأمور،  ــه 9804320 در اين اداره تش و پرونده اجرائى به كالس
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 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- 9808354 م.الف 112

شماره پرونده: 139804006092002079/1
شماره بايگانى پرونده: 9803291

شماره ابالغيه: 139805106092010696
تاريخ صدور: 1398/07/02

دفترخانه ازدواج شماره 65 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9803291

بدين وسيله به آقاى سيدمهدى كريمى چشمه ايلخى نام پدر: سيدعلى تاريخ تولد: 1352/05/01 شماره ملى: 
0933200722 شماره شناسنامه: 83585 ساكن مشهد ابالغ مى شود كه خانم بى بى زهرا سيدى كوشه جهت 
ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره: 8928، تاريخ  ــكه طالى بهار آزادى به اس ــى عدد س وصول تعداد س
ــتان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر  ــند: 1374/11/12، دفترخانه ازدواج شماره 65 شهر مشهد اس س
ــده و طبق گزارش مورخ 98/5/9 مأمور  ــكيل ش ــه 9803291 در اين اداره تش نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه  ــت، محل اقامت ش پس
ــود و چنانچه ظرف  ــار محلى آگهى مى ش اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد،  ــوب مى گردد، نس مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9808355 م.الف 113
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
   برابر راي شماره 139860306010001696-1398/06/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــاختمانهاي فاقد سند رسمي مس ثبتي اراضي و س
بالمعارض متقاضي خانم زهرا صائبي گبرآباد فرزند خانلر بشماره شناسنامه 809 صادره از قوچان در  ششدانگ 
ــمتى از پالك شماره 589و590 فرعى از يك اصلى بخش دو  ــاحت 303 مترمربع در قس يك باب خانه به مس
قوچان  واقع در اراضى يعقوب آباد  خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي ابراهيم دودمان محرز گرديده 
ــخاص  ــود در صورتي كه اش ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش اس
ــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داش نس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1398114406010000134 آ-9808391
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/07/06
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/07/21

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

(آگهى تحديد حدود اختصاصى)
ــدانگ پالك 131- اصلى واقع در بخش 2- طبس تاكنون بعمل نيامده اينك برحسب  چون تحديد حدود شش
ــت كتبى اقاى عباس ازاد متقاضى ثبت وبا رعايت مواد14 و 15 قانون ثبت عمليات تحديد حدود آن  درخواس
ساعت 8 صبح روز يك شنبه مورخ 98/7/28 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوسيله انتشار آگهى 
ــاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند وهر  ــود تا در روز و س از متقاضى وصاحبان امالك مجاور دعوت ميش
ادعائى نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقى آن دارند به نماينده محدد اظهار و ابراز دارند و كسانى كه به عمليات 
تحديد حدود واخواهى داشته باشند ميتوانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و در اجراى مواد 74 و86 آئين نامه 
اصالحى قانون ثبت از تاريخ تحديد ظرف يكماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد طبس تسليم ورسيد 
ــت خود را به مرجع ذيصالح  ــاه از تاريخ اعتراض به اداره ثبت دادخواس ــد ونيز ظرف مدت يكم ــت نماين درياف
قضائى تسليم و گواهى الزم از مرجع قضائى مربوطه اخذ و به اداره ثبت تسليم نمايد در غير اينصورت اقدامات 

قانونى بنا به تقاضاى ذينفع به عمل خواهد آمد.9808392
 تاريخ انتشار: 6/ 7 / 98

آگهى تحديد حدود اختصاصى
پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده اينك بر حسب در خواست واصله مستند به 
ماده مذكور و ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قسمت از امالك واقع در قطعه 3 درگز بخش 7 

قوچان در ساعت ادارى در تاريخ مندرج در متن آگهى انجام و به شرح ذيل آگهى مى گردد:
پالك19-اصلى واقع در دستجرد قطعه 3 درگز بخش7 قوچان

ــكن انقالب اسالمى ششدانگ اعيان يك باب ساختمان  ــده از 19- اصلى بنياد مس پالك 340 فرعى مجزى ش
ادارى كه متقاضى عرصه آن را بموجب سند رسمى از آستان قدس رضوى اجاره نموده است.

تاريخ تحديد:1398/08/12
ــيله اين آگهى اخطار  ــماره هاى فوق به وس لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين ش
ميگردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضوربهم رسانندو چنانچه هر يك از صاحبان امالك و 
يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى ونيز صاحبان 
امالكى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض 
ثبتى معترضين ميبايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را 
به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.9808395

تاريخ انتشار:1398/07/06
ناصر حسن زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

آگهي ابالغ وقت دادرسى
ــتى به طرفيت خوانده آقاي جعفر  خواهان: آقاي مصطفى خوش زارع با وكالت امير على نصيبى مرام دادخواس
ــه 402/98  ــوراى حل اختالف اللجين به كالس ــته مطالبه وجه ارائه كه در حوزه112 ش خدابنده لو به خواس
ــت تقديمى  خوانده دعوى مجهول المكان  ــب اعالم خواهان در دادخواس ــت از آنجا كه حس ثبت گرديده اس
ــى مدنى مراتب به خوانده ابالغ مى گردد كه جهت  ــتاى ماده 73 قانون آئين دادرس ــد . اينك درراس مى باش
ــوراى حل اختالف اللجين حاضر  ــته خواهان در روز 98/8/6 ساعت 3/5 در حوزه 112 ش ــيدگى به خواس رس
ــيدگى وصدور راى خواهد كرد.( م الف  ــت و ضمائم را تحويل بگيرد واال شورا غيابا رس ــخه ثاني دادخواس ونس

230)  آ-9808417
شوراى حل اختالف حوزه 112 شهرستان اللجين – شاه حسينى

دین جونز/مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: دیوید بکام 
چیزهای زیادی در مــورد زرق و برق می داند، پس از گذراندن 
بهترین زمان هایش در منچستریونایتد، او در رئال مادرید، آث 
میالن، لوس آنجلس گالکسی و پاری سن ژرمن به میدان رفت؛ 
یک تور جهانی در بهترین و پر زرق و برق ترین شــهرهایی که 
فکرش را بکنید. پس جای تعجب نیســت که اکنون به عنوان 
مالک باشگاه اینتر مایامی بخواهد زیبایی و جذابیت را با خود از 

سال 2020 به لیگ حرفه ای آمریکا بیاورد.
دیوید بکام در زمــان فوتبال بــازی کردنش بــا انتقال 
خود به لیگ آمریکا در ســال 2007 مــوج بزرگی به راه 
انداخت. حرکت او ســبب شــد که MLS به درجه ای 

از شــهرت برســد که پیش از این هیــچ گاه آن را تجربه 
نکرده بــود. حاال بــه عنوان مالــک نیــز وی می خواهد 
همین موج را دوبــاره به راه انداختــه و بهترین بازیکنان 
را به آن طرف اقیانــوس بیاورد. از همــان زمانی که بکام 
چراغ ســبز تشــکیل تیم خود را از ژانویه 2018 گرفت، 
پیش بینی می شــد که نام های بزرگ به ســمت او جذب 
شوند. شایعات در مورد این ســتاره ها چشمان بسیاری از 
هواداران فوتبال را برق می اندازد. کریســتیانو رونالدو، 
لیونل مســی، لوئیز ســوآرز، آنتوان گریزمان، گرت بیل، 
داوید سیلوا، ادینســون کاوانی و رادامل فالکائو تنها چند 

تن از این نام ها هستند.

اما چقــدر واقــع بینانه اســت کــه اینترمایامــی بتواند 
فوق ستاره ها را در زمانه ای جذب کند که بیشتر باشگاه های 
این لیگ دیگر دست از خریدن چنین بازیکنانی کشیده اند؟ 
در زیر به چند تن از این بازیکنان و احتمال پیوستن به تیم 

دیوید بکام را بررسی می کنیم:

ادینسون کاوانی
لیگ حرفه ای آمریکا اکنون دیگر از زمانه ای که بازیکنان 
پا به سن گذشــته را جذب کند گذشته اســت. تیم های 
این لیگ اکنون به ســراغ اســتعدادهای جوان تر از اروپا 
می روند. بکام البته فکر نمی کند رفتن به ســراغ بازیکنان 

پر سن و سال ایده بدی باشــد. البته اگر چنین بازیکنانی 
بتواننــد حرفه ای گــری، جذابیت و هیجــان را با خود به 
همراه بیاورند. بیشــتر هدف های دیوید بکام برای خرید، 
توسط باشگاه های این ســتاره ها رد شد اما جالب است که 
قضیه خرید ادینسون کاوانی اروگوئه ای هیچ وقت تکذیب 

نشده است. کاوانی 32 ساله تا ســال 2020 با پاریسی ها 
قرارداد دارد و این باشــگاه نیز برنامه ای برای تمدید آن 
ندارد. شــکل کیفیــت کار کاوانی را می تــوان نزدیک به 
زالتان ابراهیموویچ ســوئدی دانست که هم اکنون نیز در 

حال درخشش در آمریکاست.

داوید سیلوا
در ابتدای فصل جاری داوید سیلوا به صورت رسمی اعالم کرد: 
این فصل آخرین فصل حضور او در تیم پپ گواردیوال خواهد 
بود. بســیاری از منابع خبری هم تأکید کرده اند که مقصد او 
جایی جز تیم اینتر مایامی نخواهد بود. برخی از منابع حتی خبر 
از پیشنهاد بسیار خوب دیگر تیم های اروپایی برای او داده اند 
اما این پیشنهادات توسط سیلوا رد شده تا مقدمات پیوستن او 
به اینترمایامی فراهم گردد. شکل بازی داوید سیلوا با وجود 33 
سال سن هنوز نشانه ای از افت پیدا نکرده و هر مربی که با او کار 
کند می تواند تیم خود را پیرامون وی بچیند. کارنامه پربار این 
اسپانیایی نیز برای تمام هم تیمی های جدیدش در آمریکا مایه 

افتخار و رهبری او در میان آن ها باشد. 

لوئیز سوارز
این ســتاره اروگوئه ای می تواند یکی از بزرگ ترین خریدهای 
بکام لقب گیرد. ایــن احتمال وجود دارد که امســال آخرین 
سال حضور لوئیز سوارز در بارســلونا باشد و همکاران بکام نیز 
هیچ زمانی را تلف نکرده اند تا در صورت این اتفاق او را با خود 
به مایامی بیاورند. ســوارز نیز از این داستان خبر دارد اما هنوز 
هیچ گونه واکنشی از طرف وی دیده نمی شود. شاید پیشنهاد 
مایامی بسیار پربار باشد اما بعید است که سوارز را در نخستین 

فصل اینتر مایامی در لباس این تیم ببینیم.

لیونل مسی
همه می دانند که دیوید بکام شخصیتی بسیار بلند پروازانه 
دارد؛ پس چرا ســطح توقع خود را بــه باالترین حد ممکن 
نرســانده و مســی را جذب نکند؟ در ابتدا صحبت از آمدن 
رونالدو بــه اینترمایامی بــود اما حاال صحبت هــا پیرامون 
مسی داغ تر از ستاره پرتغالی اســت. بعضی از منابع خبری 
اطالع داده اند که لیونل مســی بندی در قراردادش دارد که 
پس از اینکه وارد 32 سالگی شــود، می تواند در انتهای هر 
فصل قراردادش را با بارســا فســخ کند. البته با همه این ها 
نمی توان به این زودی کار مســی را در اروپا و اللیگا تمام 

شده قلمداد کرد.

در انتظار یک تیم کهکشانی آن طرف اقیانوس

شروع عملیات صید ستاره توسط بکام

شی
رز

ر و
خب
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فرهنگ و هنر

خبر

  شیوا مقانلو 
در نشست بررسی ادبیات داستانی ایران در مشهد:
مرادی کرمانی، استثنای ادبیات ایران است

خدیجه زمانیان: شــیوا مقانلو، نویســنده و مترجم روز گذشته در 
کافه کتاب مشــهد مقابل مخاطبانش نشست و از تجربه های ترجمه 

و نویسندگی برای مخاطبانش صحبت کرد. 
این مترجم و نویســنده در ابتدای صحبت هایش در خصوص تجارب 
زیســتی و تأثیری که این تجارب بر فعالیت های او گذاشــته است، 

صحبت کرد. 
وی گفــت: فعالیت در ســینما، ترجمه و نوشــتن  داســتان تأثیر 
خودشــان را بر من گذاشــته اند . اگرچه نوشتن امری فردی است و 
نویسنده در لحظه نوشتن به تئوری خاصی فکر نمی کند اما تجارب 
زیســت یک نویسنده و هر آنچه قبل نوشــتن او با آن مرتبط بوده، 
 تأثیرش را بر نوشته ها خواهد گذاشت و من هم از این مسئله مستثنا 

نیستم.  

 تالش کرده ام صدا های جدیدی به ادبیات ایران معرفی کنم
مقانلو در خصوص ترجمه ها و چگونگی انتخاب آثار برای ترجمه هم 
گفت: من تالش کرده ام نویســنده ها و صدا های جدیدی به ادبیات 
ایران معرفی کنم چون مترجم با اپراتور ترجمه فرق دارد. در کشور 
ما اپراتور ترجمه زیاد اســت اما مترجم کم. مترجم دارای رســالتی 
است و به هر کسی نمی توان گفت مترجم حتی اگر اثری که ترجمه 
کرده به 40 چاپ هم برسد، حتی اگر آن اثر زبان و نثر خوبی داشته 
باشــد و در عرصه نشر هم موفق باشد اما آن اثر باز هم نشان دهنده 
یک ترجمه خوب نیســت. مترجم باید با اثــری که ترجمه می کند 
معرف یک صدای نو باشــد و پیشــنهادهای نو به ادبیات کشورش 

بدهد.
وی گفت: من بــا همین نگاه و با ترجمه آثــار دونالد بارتلمی وارد 
جریان ترجمه شــدم و در زمانی احســاس کــردم همه جا حرف از 
تئوری های پســت مدرن است اما مصداقی برای آن در ایران نیست. 
نیاز دیدم بایــد آثار بارتلمی را ترجمه کنم چون هم از آثارش لذت 
بردم و هم حس کردم مخاطب ایرانی باید دونالد بارتلمی را بشناسد. 
مقانلو با ترجمه های دوباره از یک اثر، مخالف است. وی می گوید: بد 
نیست بدانید حتی چند اثر خوب از ویکتورهوگو وجود دارد که هنوز 
ترجمه نشــده است. در این شــرایط می بینیم از یک کتاب 32 و یا 
17 ترجمه در بازار وجود دارد . یعنی کتابی خوب فروخته و ناشران 
رفته اند به دنبال ترجمه همان کتاب اما من دوست دارم لذتی که از 
یک اثر ادبی می برم را با بقیه شریک شوم  هر چند تعداد این آدم ها 

اندک و محدود باشند. 
 مقانلو در ادامه به جایگاه داســتان کوتاه در کشــور ما اشاره کرد و 
گفت: برای من عجیب اســت که عده ای می گویند ادبیات داستانی 

فقط رمان. 
این در حالی اســت که داســتان های کوتاه بورخس بسیار قوی تر از 
رمان های اوست  و آلیس مونرو فقط به خاطر داستان های کوتاهش 

نوبل گرفت. 
ضمن اینکه داســتان کوتاه ایران نســبت به رمان آن پیشی گرفته  
و تجربه های کوتاه نویســی ایران نشــان داده داستان های کوتاهش 
بسیار موفق تر از رمان هایش است بر عکس کشورهای عرب زبان که 

انقالب ها و اتفاقات مهمی در ژانر رمان نویسی شان داشته اند. 
مترجم کتاب»زندگی شــهری« در پاســخ به این پرســش که چرا 
سینمای ایران توانسته در عرصه های جهانی موفق تر از ادبیات باشد، 
گفت: واضح است چون تصویر نیاز به ترجمه ندارد و فیلم حتی بدون 
زیرنویس شــدن راه خودش را باز می کند و با دنیا حرف می زدند اما 
ادبیات تا ترجمه نشود به دنیا معرفی نمی شود ما هم هنوز وارد بازار 

ترجمه دنیا نشده ایم. 
دنیا هنوز ادبیات معاصر ما را با فروغ، صادق هدایت و البته به صورت 
محدود با دولت آبادی می شناسد. تا ساز و کار حرفه ای برای ترجمه 

ادبیات وجود نداشته باشد، وضع همین است.  

 تا ادبیات خودمان را نشناسیم نمی توانیم صادر کنیم
مقانلو در توضیح بیشتر گفت: ضمن اینکه سینمای ایران به شخص 
کیارســتمی مدیون است. کیارستمی توانســت سینمای ایران را به 
مخاطب جهان نشــان دهد و پشت سر او ســینمای ایران هم دیده 
شد یعنی دنیا با ســینمای کیارستمی فهمید باید سینمای ایران را 
هم ببیند اما در ادبیات ما هنوز این اتفاق رخ نداده و اثری نبوده که 

دنیا را شگفت زده کند. 
ضمن اینکه ســینمای غرب از هیچ ، همه چیز می سازد بچه های ما 
حتی در روســتاها بتمن و اســپایدرمن را می شناسند اما تا به حال 
از رســتم و ســهراب چیزی نخوانده اند یعنی ما خودمان تا ادبیات 
خودمان را نشناسیم، نمی توانیم آن را صادر کنیم. صنعت انیمیشن 
در ایــن بین، تالشــش را می کند و چند اثر با محوریت شــاهنامه 
ســاخته شــده اند اما روند این حرکت به خاطر نداشــتن حمایت و 

بودجه خیلی کند است.
مقانلو در ادامه در پاســخ به پرســش خبرنگار ما که پرسید جایگاه 
ادبیات نوجــوان ایران با توجه به موفقیت های نویســنده هایی مثل 
هوشنگ مرادی کرمانی و فرهاد حســن زاده در عرصه های جهانی، 
کجاســت، گفت: ببینید دو مسئله وجود دارد اول تأثیر ترجمه های 
کانون پرورش فکری از آثار نویســنده ها و معرفی آن ها به دنیا بود و 
مســئله بعدی جایگاه ویژه تصویرگری ایران در دنیاست که دنیا به 

آثار ما به خاطر تصویرگریشان توجه خاصی دارد.  
نویســنده کتاب تئوریک »ژانرهای سینمایی« افزود: البته هوشنگ 
مرادی کرمانی استثنای ادبیات ماست. آثار او به راحتی ترجمه پذیر  
هستند و حتی وارد کتاب های درســی بعضی از کشورهای اروپایی  
شده است . او تنها نویســنده ای است که با چهره اش شناخته شده 
و برای ادبیات ایران کاری کرده که هیچ کس نتوانســته نظیر آن را 
انجام دهد. داســتان های او با آنکه بسیار ساده و قابل فهم است اما 
مخاطب را تکان می دهد و ادبیات چیزی جز همین تأثیرها نیست.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نیک در دوران 
دفاع مقــدس زنان نیز همپای مــردان در برابر 
دشمن متجاوز مقاومت کرده و حضور تأثیرگذاری 
داشــته اند. گســتره این حضور تنها متوقف به 
مدیریت زندگی در غیاب همســران رزمنده شان 
نبوده و تا پشت جبهه و گاه خط مقدم هم رسیده 
است. متأسفانه در دوران دفاع مقدس و سال های 
پس از آن آثار هنری  اندکی به بازتاب این حضور 
پرداخته انــد. در این میان اهالــی ادبیات توجه 
بیشتری به نقش زنان داشته اند و در کتاب هایی 
با نگاهــی زنانه ابعاد مختلــف این نقش آفرینی 
کم نظیر را به تصویر کشیده اند. از جمله مهم ترین 
ایــن کتاب ها می توان به »دا«، »دختر شــینا«، 
»فرنگیــس«، »من زنده ام« و »نامه های فهیمه« 
اشــاره کرد. حال پرسش این است که این آثار و 
ورود نویسندگان زن به عرصه ادبیات دفاع مقدس 
چه روندی را طی کرده و چه تأثیری در این حوزه 

داشته است؟

 آشنایی با صورت زنانه جنگ 
ضرابــی زاده،  بهنــاز 
کتاب هــای  نویســنده 
و  شــینا«  »دختــر 
»گلســتان یازدهم« در 
پاســخ به این پرســش 
ابتدا بــه تعریف ماهوی 

خاطره پرداخته و با ذکر این نکته که خاطره یک 
گونه روایت اســت و باید به صورتی نوشته شود 
که خواننده بداند این گفتار یک روایتی ســت که 
حقیقت داشته است، عنوان کرد: بنابراین تعریف 
زمانی که ما در حوزه خاطره وارد می شویم، چیزی 
را مستند و مکتوب می کنیم که قبالً اتفاق افتاده  
است. حاال اگر این روایت از زبان زنانی باشد که در 
جنگ حضور داشته  و در دل یک اتفاق و حادثه 
بوده اند، با همــه آن ویژگی های یک روایت زنانه 
و جزئیاتــش، موجب می شــود مخاطب متوجه 
شــود در یک زمانی جنگی اتفاق افتاده است که 
آن جنگ، جنگی نبوده اســت که تنها مردان را 
درگیر کند. یعنی جنگی نبوده که تنها در خاکریز 
و در خط مقدم اتفــاق افتاده و نقش آفرینان آن 
تنها مردان رزمنده باشند؛ بلکه در کنار این مردان، 
زنان و حتی کودکانی بوده اند که به ناگاه جنگ به 
زندگیشان وارد شده و آن ها مجبور شده اند، با آن 

زندگی کنند. 
ذکر این روایت همین حاال که من با شما صحبت 
می کنم جذاب اســت چون مــا جنگ را در یک 
شــکل مردانه می بینیم و هر زمان که این واژه را 
می شنویم در ذهنمان تصویر مردانی می آید که 
مشغول نبرد هستند. حاال شما فکر کنید در دل 
این رویداد مردانه ما بــا حضور زنان و کودکانی 
مواجه  شــده و از اتفاق هایی مطلع می شویم که 
احساســات همه مردم را جوشان می کند. به این 
دلیل که همگی قبــول داریم ماهیت جنگ به 
گونه ای نیســت که زنانه باشد و یک زن طاقت و 

توان رویارویی با آن را داشته باشد. 

نویسنده کتاب »دخترشینا« در ادامه با اشاره به 
تأثیر مواجهه با چنین روایتی افزود: زمانی که ما 
روایت هــای یــک زن را از دل جنگی که تجربه 
کرده و اتفاقاتی که از ســرگذرانده می شــنویم، 
اول به بی رحمی  دشــمنی که با ما جنگیده پی 
برده و سپس به قدرت ایمان، تفکر و اراده زنانی 
پی  می بریم که در مقابل این دشــمن ایستاده اند 
و با خودمان می گوییم چه شیرزنانی بوده اند که 
توانســته اند در این کارزار مقاومت کنند و عالوه 
بر اینکه مقاومت کرده اند، سبب خیر و پشتیبان 
دیگران، به خصوص مردانشان هم بوده اند. درست 
است که این زنان بیشتر در نقش پشتیبانی حضور 
داشته و در نقش هایی مانند پرستار به وظیفه شان 
عمل کرده و کم پیش آمده سالح به دست بگیرند 

و در خط مقدم بجنگند. 
این نویسنده مطرح دفاع مقدس با اشاره به دیگر 
تأثیر این روایت ها بیــان کرد: از طرف دیگر این 
تهدید وجود دارد که به مرور زمان این خاطره ها 
و حــوادث از یادها پاک و به دســت فراموشــی 
سپرده شــوند و دیگر کمتر کسی از آیندگان از 
رشــادت های این زنان مطلع باشد و نسل آینده 
نداند که زنان ما پا به پای مردانشان در این جنگ 
پایداری و مقاومت کرده اند؛ مکتوب و مســتند 
شــدن این خاطرات از این فراموشی جلوگیری 
کرده و موجب ماندگاری آن برای نسل های آینده 

می شود. 

 به ادبیات کشور چند نویسنده خوب 
معرفی شد

وی با اشاره به اینکه قائل به تقسیم بندی ادبیات 
از نظــر زنانه و مردانه بودن نیســت، اظهار کرد: 

همین که زنان نویســنده قلم به دست گرفتند 
و این جســارت و جرئت را پیــدا کرده اند که از 
جنگ بنویسند، اتفاق خوبی ست. شاید اگر این 
روایت نویسی ها نبود تعدادی از زنان نویسنده اصاًل 
وجود نمی داشتند،یعنی این جریان موجب شد 
زنانی به حوزه نویسندگی وارد شوند و به عنوان 
نویسنده به ادبیات معرفی شوند و بعد هم با تالش 
و پشتکار خودشان، قلم و نثرشان پخته تر شود و 
بعد از این پختگی ادبیات نثرشان هم بیشتر بشود. 
در نتیجه به حوزه ادبیات تعدادی نویسنده خوب 
هم معرفی بشــود. من از این منظر به ورود این 
بانوان به ادبیات حوزه دفاع مقدس نگاه می کنم و 

به نظرم نباید دست به تقسیم بندی بزنیم. 
وی در پایان افزود: از سویی می توان این فرصت 
را مغتنم شــمرد از این جهت که زنان نویسنده 
می توانند به بیان حاالت و روحیات زنان در جنگ 
بپردازند، چون قبل از این مردان نویســنده که از 
جنگ می نوشــتند، ذهنشان بیشتر درگیر توپ 
و خمپاره بوده و از حوادث جنگ نوشــته اند، به 

همین خاطر یک زن را که به همراه شوهرش به 
میدان جنگ آمده و در حوزه پشتیبانی فعال بوده 
است را نمی دیدند و شاید در روایت هایشان هم آن 
را بیــان نمی کردند اما حاال که زنان به این حوزه 
وارد شــده اند، می توانند به این روایت ها و خرده 
فرهنگ های جنگ که ممکن بــود مردان از آن 
غافل باشند، بپردازند. به اعتقاد من باید بیشتر در 
این حوزه بحث کرد و از این منظر به موضوع ورود 

بانوان نویسنده پرداخت.

 چند استثنا نباید مبانی کار علمی 
 قرار بگیرد

جزینی،  محمدجــواد 
نویسنده »زنان نویسنده 
جنگ تحمیلی« که به 
متون  آماری  بررســی 
تولیــد شــده توســط 
از جنگ  نویسنده  زنان 

پرداخته ، درباره حضور زنان نویسنده و تأثیرشان 
در حوزه ادبیات دفاع مقدس اظهار کرد: من خیلی 
با این گفته که یــک جریان خاصی اتفاق افتاده 
است، موافق نیستم. من در کتاب »زنان نویسنده 
جنــگ تحمیلی« بــه این موضــوع پرداخته ام. 
این کتاب اثری پژوهشــی اســت که در آن آثار 
نویسندگان زن در حوزه جنگ مورد بررسی قرار 
گرفته و هدف از اجرای آن، تعیین سهم زنان در 
نوشتن از جنگ به لحاظ کمی  و کیفی بود. اینکه 
این زنان در تولید خاطرات،  داســتان و فیلم نامه 
در حوزه جنگ چقدر ســهم داشــتند،  موضوع 
اصلی این پژوهش بود. هیچ پژوهش آماری به ما 
نمی گوید که رشد این ها هم به لحاظ رشد عناوین 

و هم به لحاظ حضور نویسندگان زن بیشتر شده 
است. براساس این پژوهش از سال 85 به بعد اتفاقاً 
رشد تولید کتاب های مربوط به دفاع مقدس روز 
به روز کمتر شده است. بر این اساس اگر بخواهید 
جریانی را هم پیدا کنید باید به آثار دهه 60 و 70 
نظر بیندازید. دهه 70 یکی از پررونق ترین دهه ها 

هم از لحاظ کمی  و هم از لحاظ کیفی است. 
این نویســنده ادبیات دفاع مقــدس و مدرس در 
پاســخ به این پرسش که لقب پرفروش ترین کتاب 
سال یا چاپ های چندباره آن ها نشانگر تقویت این 
جریان نیست،عنوان کرد: آثاری مانند »دا« استثنا 
هستند. این گونه آثار به دلیل تبلیغات جور واجور 
ناشر در ذهن من و شما بیشتر دیده می شود. تنها 
یکی دو کتاب به این شــکل دیده شــدند و این به 
معنی شکل گیری یک جریان نیست. در حال حاضر 
می دانید که کتاب را می دهند دست فالن هنرپیشه و 
با آن عکس می اندازند و این ذهنیت را ایجاد می کنند 
اما در حوزه پژوهش چنین آماری نه به لحاظ کمی 
 و نه به لحاظ کیفی وجود ندارد. به لحاظ کمی  تعداد 
این نوع کتاب ها در دهه 90بســیار کمرنگ شده، 
زمانی در ســال 120 تا نزدیک به 200 اثر تولیدات 
داشــتیم اما اکنون به 10، 20 اثر رسیده آن هم از 
طرف نهادهاست. همان طور که گفتم تعداد  اندکی 
کتاب به وســیله تبلیغات مطرح شده اند، البته این 
اتفاق خوبی اســت و چی بهتر از اینکه مردم کتاب 
بخوانند اما نباید این چند استثنا مبانی کار علمی 
 قرار بگیرد و موجب یک قضاوت کلی در مورد ادبیات 
شود. وی با اشاره به حضور نویسندگان زن در مقام 
بازنویس برخی آثار عنوان کرد: از طرف دیگر اقبال 
ناشــران به نویســندگان زن به دلیل دستمزد کم 
خانم ها نسبت به نویسندگان مرد است. حق التألیفی 
که گاه به این زنان پرداخت می شود یک سوم رقمی 
ا ست که به نویسنده مرد پرداخت می شود. زنان به 
کار دعوت می شوند چون کمتر هزینه صرف شود و 

بیشتر از آن ها کار بکشند.
نویسنده کتاب »خداحافظ قهرمان« با اشاره به اینکه 
الزم اســت نگاهی جدی و علمی  به دور از هیاهوی 
تبلیغاتی به این حوزه داشــته باشیم، عنوان کرد: 
چیز مهمی  که این پژوهش ها به ما نشــان داد این 
بود که نزدیک به 80 درصد این کتاب ها »منظورم 
برهه زمانی پژوهش اســت« به چاپ دوم نمی رسد 
که آمار تکان دهنده ای است . این یعنی این کتاب ها 
یا مخاطب نداشته اند یا اینکه مدیران میل به تولید 
داشته و میل به بازتولید نداشته اند.از طرف دیگر گاه 
اتفاقاتی می افتد که نامش تولید است. به عنوان مثال 
از این کتاب آماری به دســت آمد که نشان می داد 
میزان تولید داســتان، خاطره و متون جنگی دیگر 
چقدر بوده و همچنین کدام نهاد در انتشــار آن ها 

فعال تر عمل کرده است. 
در این 7 هزار کتاب، 47 اثر پیدا کردیم که سه بار 
با سه اسم مختلف به سه نهاد مختلف واگذار شده 
بود.این یعنی یک بلبشــو. این 47 عدد هم درست 
است که بین 7هزارتا عدد کمی  به نظر می رسد اما 
به هرحال نشــان می دهد که این بازار چندان هم 

نظام مند و جدی نبوده است.

برش

زن  یک  روایت های  ما  که  زمانی 
تجربه کرده  از دل جنگی که  را 
سرگذرانده  از  که  اتفاقاتی  و 
بی رحمی   به  اول  می شنویم، 
دشمنی که با ما جنگیده پی برده 
تفکر  ایمان،  به قدرت  و سپس 
و اراده زنانی پی  می بریم که در 

مقابل این دشمن ایستاده اند

حرف های شنیدنی مریم کاظم زاده، نخستین عکاس زن دفاع مقدس از هشت سال مقاومت

جنگ، دوربین، زن
فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: مریم کاظم زاده، 
خبرنــگار و عکاس دوران دفاع مقدس و همســر 
شــهید اصغر وصالی، نخســتین زن عکاس دفاع 
مقدس اســت که آرشــیوی ماندگار از جنگ و 
درگیری های غرب کشور دارد. او در سال های 55 
و 56 برای ادامه تحصیل به انگلیس رفت و همان 
زمان دوره های گزارش نویسی و عکاسی را در یکی 
از کالج ها آموخت. با شروع انقالب به ایران بازگشت 
و حرفه خبرنگاری را در روزنامه انقالب اسالمی  با 
عکاسی شروع کرد. کاظم زاده با آغاز غائله کردستان 
به عنــوان عکاس و خبرنگار به منطقه گیالنغرب 
رفت تا از حماســه گروه دستمال سرخ ها گزارش 
بگیرد. گروه دســتمال سرخ ها که نیروهای تحت 
امر اصغر وصالی بودند با جانفشانی در جبهه های 
غرب کشــور، خاطره ای ماندگار از فداکاری و ایثار 
را از خود به جا گذاشــتند، با شروع درگیری های 
شهرســتان مریوان، از آنجا که شــهید چمران، 
حامی  و مشــوق این خبرنگار و عکاس جوان زن 
بود، کاظم زاده در همان جا ماند و به کار عکاسی از 
جنگ پرداخت پنجشنبه ای که گذشت در نشستی 
با حضور مریم کاظم زاده به عنوان نخستین عکاس 
زن دفــاع مقــدس در چهارمین عصر عکاســی 
فرهنگسرای رسانه در مشهد، آثار وی بررسی شد و 

او به پرسش ها پاسخ داد.  
وی درباره حضورش به عنوان یک عکاس خبرنگار 
زن در منطقه ای جنگی که فقط چریک ها حضور 
داشــتند و برخورد تندی که در ابتــدای ورود به 
کردستان شــهید وصالی با او داشت، توضیح داد: 
ســختِی شــیرینی بود، حضور من در آن شرایط 
آســان نبود ولی چون انگیزه داشتم سعی کردم 
موانع را بردارم، حتی اگر دیگران هم موانعی ایجاد 

می کردند سعی می کردم آن ها را هم برطرف کنم 
تا بتوانم به عنوان عکاس خبرنگار، چشم و گوش 
کســانی باشــم که در آنجا حضور ندارند.  وی با 
بیان اینکه شــخصیت دکتر چمران برایم عجیب 
بود، خاطرنشــان کرد: به یاد دارم در زمان ورودم 
به مریــوان، اتفاقاتی در پادگان آنجا افتاده بود که 
می خواستند از چشم مِن خبرنگار دور باشد، من 
48 ســاعت قبل دکتر چمران به پادگان مریوان 
رسیدم، به من گفتند نباید در اینجا حضور داشته 
باشــی ولی با ســماجت، ماندم. زمانی که دکتر 
چمران فهمید خبرنگار روزنامه انقالب اســالمی  
هســتم، می خواستند من را از پادگان مریوان دور 
کنند ولی به ایشــان گفتم من زودتر از شما آمدم 
و اینجا جای من است.  وی افزود: بعد از اینکه در 
آنجا ماندم، رفتارهای دکتر چمران مرا بسیار تحت 
تأثیر قرار داد، ایشان بسیار بامحبت بودند و نسبت 
به همه احســاس مسئولیت می کردند. اگر در آن 
زمان من به جاهایی رفتم که شاید کمتر عکاس 
زنی در آنجا می توانست حضور پیدا کند یا جسارتی 
که برای حضور در شرایط سخت جنگی یافتم، به 

خاطر حمایت و پشتیبانی دکتر چمران بود. 

 کوتاه اما شیرین بود
مریم کاظــم زاده درباره 
برخــورد اول بــا اصغر 
تند  برخورد  وصالی که 
و تلخی بــود و ماجرای 
فرمانــده  بــا  ازدواج 
گفت:  سرخ ها  دستمال 

بعد از غائلــه پاوه، از روزنامه »انقالب اســالمی« 
مأموریــت یافتم که با دکتر چمــران در این باره 

مصاحبه کنم. ایشــان را در مریوان دیدم و به من 
گفتند قبل از من، بــا اصغر وصالی صحبت کن. 
این بار دومی  بودم که اصغــر وصالی را می دیدم. 
با دوربینم سراغ او رفتم ولی برخورد تندی با من 
داشــت. به من گفت مگر خبرنگار نیستی؟ گفتم 
چرا. گفت چــرا در ماجرای پــاوه نبودی؟ گفتم 
انتظار داشتی می بودم؟ گفت اگر خبرنگار هستی 
باید می بودی؟ حاال هــم برو تهران و هرچه دلت 
خواست بنویس مثل همه آن پشت میزنشین ها، 
هرچه دوست داشــتی بنویس. این برخورد اصغر 
وصالی موجب شــد که مصاحبه ای انجام نشود. 
به پادگان مریوان برگشــتم و غروب می خواستم 
با دکتر چمران صحبت کنم. وقتی پرســید که با 
وصالی صحبت کردی، گفتم رفتم و اصغر وصالی 
نبود. فردا صبح که گروه وصالی می خواستند برای 
شناسایی به منطقه بروند، دکتر چمران به ایشان 
گفت این خبرنگار با تو به مناطق شناسایی می آید. 
در برخوردهای بعدی هم تنش های کوچکی با او 
داشتم اما گروهی که با اصغر وصالی بودند، خیلی 
بامحبت بودند، بنابراین سعی کردم همراهی من 
با گروه شناسایی، خیلی تنش زا نشود. بعد از این 
ماجرا، در کنار گروه دستمال سرخ ها بودم و حتی 
گاهی به خواسته شهید وصالی خبر شهادت برخی 

از اعضای گروه را به خانواده هایشان می دادم. 
وی ادامه داد: مدتی بعد از حضورم در کردســتان، 
وصالی روبه رویم ایستاد و بعد از کمی  مکث گفت: 
»بــا من زندگــی می کنی؟« کمــی  از او فرصت 
خواســتم  تا فکر کنم. با هــم صحبت کردیم تا 
هر دو طرف کارمان را ادامه دهیم. هر دو شــرایط 
یکدیگر را پذیرفتیم و وصلت صورت گرفت. زندگی 
مشــترک ما از بهمن 58 آغاز شد. اصغر خیلی به 

مرد ایده آل من نزدیک بود. برخی بعد از ازدواج پای 
حرف هایمان ماند. زندگی ما کوتاه اما شیرین بود.

کاظم زاده که به خاطــر زن بودنش در میان زنان 
فعال در مناطق جنگی غرب کشور حضور داشت، با 
نمایش عکس هایی از فعالیت زنان در پشت جبهه ها 
خاطرنشان کرد: عکسی از پروانه 16 ساله گرفتم، 
دختر باغیرت ســرپل ذهابی که آن زمان باید به 
مدرسه می رفت ولی در اردوگاه خدمات پشتیبانی 
را انجام می داد. او به پدرش گفته بود این سربازان 
از تهران برای کمک به ما آمده اند، چرا ما به آن ها 
کمک نکنیم؟ پروانه در بمباران کرمانشــاه شهید 
شد. وی افزود: زنان فداکاری هم خدمات پزشکی 
و پرســتاری را برای مجروحان جنگی داشتند از 
خانم دکتر کیهانی گرفته که در آنجا به عنوان یک 
پزشک زن زحمات زیادی کشید و کمتر کسی از 
این زحمات باخبر است تا پرستاری به نام فاطمه 
رسولی که در زمان عملیات ها، چند شبانه روز سرپا 
می ایستاد و فقط در زمان نماز خواندن زانوهایش 
خم می شد. من از دیدن این همه مقاومت از سوی 

زنان حاضر در جبهه های جنگ تعجب می کردم.

 می ترسیدم پایم را روی زمین بگذارم
کاظم زاده با بیان اینکه در مواقعی به مفهوم واقعی 
ترس را تجربه کرده بود، گفت: وقتی برای شناسایی 

به مناطق آلوده به مین رفتیم، می ترسیدم پایم را 
روی زمین بگذارم چون به چشم می دیدم که مین 
زیر پای اطرافیانم منفجر می شد و آن ها تکه تکه 
می شــدند. حتی زمانی که عکس های آن زمان را 
می بینم، دست و دلم می لرزد و ترس بر من غلبه 

می کند که چطور در آنجا حضور داشتم.
وی اضافه کرد: گاهی فکر می کنیم خیلی شجاع 
و فداکاریم ولی در شــرایطی قــرار می گیریم که 
ناتوانــی را به معنای واقعی حس می کنیم. در آن 
زمان عراقی ها ما را زیر نظر داشتند و می دانستند 
که پیکر شهدا را جمع آوری می کنیم برای همین 
زیر تن شهدا، مین می گذاشتند تا کسانی که پیکر 
شــهدا را بردارند، منفجر شوند. حضور در چنین 
موقعیت هایی به عنــوان یک عکاس زن برای من 
بسیار آموزنده بود و تجربیات شخصی و خاصی را 

کسب کردم.  
وی بــا نمایش عکس دیگــری از زنان و کودکان 
روستایی که شیون و زاری می کردند، توضیح داد: 
عراق روســتایی در غرب کشــور را بمباران کرده 
بــود ولی برخی از بمب ها عمل نکردند، چند تا از 
بچه های کنجکاو روستا، بمب را دستکاری کردند 
و متأسفانه انفجار بدن های کوچکشان را تکه تکه 
کرده بود، مواجهه با این صحنه برای خانواده هایشان 

به ویژه مادرشان بسیار سخت و جانکاه بود. 

فرهنگ و هنر: مدیرعامل به نشر )انتشارات آستان 
قدس رضوی( از انتشــار کتاب »ســمندر« نوشــته 
مصطفی جمشــیدی همزمان با هفته دفاع مقدس 
توسط انتشــارات به نشــر خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی به نشــر، رمان »ســمندر« که از سوی دیگر 
ناشران نیز به بازار عرضه شده، اکنون توسط انتشارات 

به نشر در دسترس عالقه مندان به کتاب قرار دارد.
رمان »سمندر« در سال های 63 و 64 و کوران دوران 
دفاع مقدس در منطقه جنگی جنوب کشور، وضعیت 
یک پل را که نویســنده رمان وظیفه نگهبانی آن را 
داشته، روایت می کند و اتفاقاتی برگرفته از خاطرات 
وی از ایــن دوران را در قالب رمان ارائه می دهد که از 
نظر نوع روایت بسیار سینمایی است. قهرمان داستان 

»سمندر« در کنار رودخانه ای نگهبانی می دهد و طی 
رویدادهایی که با چند شخصیت دیگر گره خورده، به 
بلوغی شگفت انگیز می رســد. این ماجراها به صورت 
اســتعاره و واقعیت در رمان پرداخت شده است. این 
کتــاب از زبان جوانی که پیش از انقالب یک روحانی 
در زندگی اش نقش اساسی داشــته، روایت می شود 
و عملیات شناســایی در خط دشــمن و حفاظت از 
پلی اطراف شــوش دانیال نیز از قســمت های دیگر 
رمان اســت. مصطفی جمشیدی، نویسنده کتاب در 
گفت وگویی پیرامون رمان »ســمندر« اظهار داشته 
اســت: در واقع حدیث گذشتن از آتش است، یک بار 
در هنگام جنگ تحمیلی که نیروی داوطلب بودم و به 
جنوب رفتم و یک بار هم بعد از دو دهه که رخدادی بنا 

شده بر آن نگهبانی ها را نوشتم.»سمندر« رمانی است 
درباره یک جوان بسیجی که شخصاً آن را دوست دارم 
زیرا در آن فرم های روایتی کمتر دیده می شود و فضای 

اثر واقعی است.
به گفته این رمان نویس، رمان »سمندر« قرار نیست 
خاطرات من را روایت کند، اما تجربه های حسی خودم 
در این رمان و حضورم به عنوان نگهبان روی یک پل 
فلزی استراتژیک که برای آفند نیروهای خودی اهمیت 

زیادی داشت را دستمایه نگارش این رمان قرار دادم.
جمشیدی همچنین درباره تجربه نوشتن این اثر افزوده 
است: این رمان برای من تجربه خوبی در نوشتن بود. 
در این رمان از بازی های فرمی ســابق خبری نیست 
و روایت آن بســیار سیال است و دربرگیرنده اتفاقات 

جالبی اســت که برای تعــدادی از رزمندگان در این 
منطقه رخ داده است.

در قســمتی از این رمان می خوانیم: »من دور پل به 
عکس نصب شده شهید و مقام او ارادت عجیبی پیدا 
کرده بودم. ســتودگان جوان و درس خوانده بود. آن 
همه آرزوها که مادرها آدم درسخوان را قبله همه چیز 
می دانند و می دانستند در او موجود بود و به حد خوب 
و عالی خودش به ثمر نشسته بود. اما او آمده بود این 
همه را در خدمت مردم و کشور قرار داده و بعد شهید 
شــده بود. مگر آدمیزاد چی می خواهد از زندگی اش 

بی شک همین چیزها«.
رمان »ســمندر« که در 108 صفحه منتشــر شده ، 

دارای قطع رقعی و شمارگان یک هزار نسخه است.

 »سمندر« ؛
 حدیث گذشتن از آتش

پیشنهاد امروز

عکاسی

زنان در تولید آثار خاطره نویسی دفاع مقدس چقدر فعالند؟

روایت مقاومت از جنسی دیگر
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