
جاِن کالم رهبری
صفحه اینســتاگرامی رهبــر انقالب، به 
مناسبت سالروز دیدار رهبری با بسیجیان 
در ورزشــگاه آزادی، با انتشار تصویری از 
آن مراسم، به نقل از رهبری نوشت: »جان 
کالم من در صحبت امروز عبارت اســت 
از:  اول عظمت ایران، دوم اقتدار جمهوری 
اسالمی، سوم شکست ناپذیری ملت ایران. 
این ها رجزخوانی نیســت، شعار محض نیست، سخن توخالی مثل بعضی از 
شعار ها و حرف هایی که بعضی دیگر می زنند نیست؛ این ها واقعیاتی است که 
دشمنان ملت ایران آرزو می کنند که ما این ها را ندانیم یا از آن ها غفلت کنیم 
و گمان دیگری در مورد خودمان و کشورمان و ملتمان ببریم؛ ولی این حقایق 

واضح تر از این است که کسی بتواند آن ها را انکار کند«.

ای جوووونم! 
منوچهر هادی - کارگــردان و تهیه کننده 
- ویدئویی را از رزمنــدگان مدافع حرم در 
اینســتاگرامش منتشر کرده و نوشته است: 
»جووووووووونــم... درد و بالتــون تو ســر 
اونایی که به این مــردم ماه و مهربون ظلم 
می کنن. مدیران و مســئوالنی که به واسطه 
رشادت های شــما دو دستی به میزهاشون 
چســبیدن و جانفشانی شما رو نمی بینن و خون شهدا رو پایمال می کنن. قربون 
اون خنده ها تون و دل بزرگتون... دم غیرتتون گرم... دم غیرت و شــهامت مدیر و 
مسئولی که پاسخ مراجعه کننده شو میده و بی منت مشکلشو حل میکنه هم گرم«.

پدیده ترسناک
مهدی محمدی، کارشــناس و تحلیلگر 
مسائل سیاسی با انتشار پستی در صفحه 
شــخصی خود در توییتر بــه ناآرامی ها 
سعودی،  عربســتان  آتش افروزی های  و 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی در آستانه 
پیاده روی اربعین در کشور عراق واکنش 
نشــان داد.»معلوم می شــود راهپیمایی 
اربعین تبدیل به پدیده بســیار ترسناکی برای رژیم صهیونیستی، آمریکا و 
عربستان سعودی شــده که برای کمرنگ کردن آن، آشوبگر اجیر کرده اند. 
خواهند دید که شیعه اگر پیاده هم راه برود، باز قوی تر از هر ارتش و سرویس 

اطالعاتی است که خیال می کند با فداییان  حسین می توان درافتاد«.

شایعه نبود
نخستین بار اردیبهشــت ماه امسال بود 
که برخی خبرگزاری ها درباره پیش بینی 
جالــب روزنامه نگار فقیــد مصری یعنی 
»حسنین هیکل« از جنگ میان عربستان 
و یمن نوشتند. پس از آن هم یکی دوبار و 
در مناسبت های مختلف برخی سایت ها به 
این پیش بینی اشاره کردند. یکی دو هفته 
پیش اما با توجه به رخدادهای منطقه، این پیش بینی دوباره در فضای مجازی 
داغ شد که »حسنین هیکل« گفته بود عربستان در باتالق جنگ یمن غرق 
خواهد شد. مسعود ده نمکی اما دیروز سند این ماجرا را منتشر کرد که فکر 

نکنید از شایعات فضای مجازی است.

گروه های  از  خیلی  رِدّ  اینکه  تربت زاده  محمد   
بزنیم  پاکستان  در  باید  را  خاورمیانه  تروریستی 
گروهک های  این  سیاسی  نفوذ  به  برمی گردد  البد 
در  پاره  چند  گاه  حاکمیت  پاکستان.  در  تروریستی 
و  باید  که  آن طور  دولت  نمی دهد  اجازه  این کشور 
بگیرد.  را  تروریستی  فعالیت گروهک های  شاید جلو 
مجلس،  قضائیه،  قوه  در  تروریست ها،  نفوذی  عوامل 
دوانده اند.  ریشه  کشور  این  ارتش  و  انتظامی  نیروی 
این نفوذ آن قدر گسترده است که بعضی وقت  ها حتی 
گروهک  های تروریستی، به عنوان یک حزب مستقل 
اعالم موجودیت کرده و رهبرانشان به مجلس و کابینه 
دولت راه پیدا می کنند! درست مثل گروهک تروریستی 
»سپاه صحابه« که رهبرانش سال ها پیش فعالیت های 
مسلحانه و کشتار شیعیان را به ظاهر کنار گذاشتند تا 
وارد فضای سیاسی این کشور شوند و مبارزه سیاسی 
البته  زمان  کنند. همان  آغاز  را  پاکستان  با شیعیان 
رهبران جوان تری که آتششان تندتر بود، راهشان را از 
سیاسیون سپاه صحابه جدا کرده و با تأسیس گروهک 
جدیدی به نام » لشکر جهنگوی« مبارزات مسلحانه 

علیه شیعیان پاکستان را از سر گرفتند. 

 سپاه یزید
نام اصلی شان »سپاه صحابه« بود اما شیعیان پاکستان 
»ســپاه یزید« صدایشــان می زدند. »ژنرال ضیاءالحق« 
دیکتاتور معروف پاکســتان یک ســال پس از انقالب 
اسالمی، برای جلوگیری از نفوذ انقالب در میان شیعیان 
پاکستان، با همکاری سعودی ها در عربستان، گروهی 
ضدشــیعی به نام »سپاه صحابه« به سرکردگی »موالنا 
حق نواز جهنگوی« تشــکیل داد. اعضای این گروهک 
دائم میان عربســتان و پاکستان در رفت و آمد بودند و 
با انواع و اقســام روش های مخصــوص گروهک های 
تروریســتی، از ســر بریدن گرفته تا شلیک مستقیم 
گلوله، شیعیان این دو کشور را به شهادت می رساندند. 
عمده فعالیت های ســپاه صحابه اما در دومین کشور 
بزرگ شیعه نشین دنیا، یعنی پاکستان در جریان بود. 
اعضای این گروهک در آن ســال ها عالوه بر به شهادت 
رساندن ده ها دانشــمند، پزشک، عضو ارتش و وکیل 
شیعه، حجت االسالم سید عارف حسین حسینی، رهبر 
شیعیان پاکســتان را هم در مرداد 67 ترور کردند. در 
همان ســال ها بود که »ملک اسحاق« به ردیف رهبران 
این گروهک تروریستی اضافه شد تا بعدها، هنگامی که 
شاخه لشکر جهنگوی از ســپاه صحابه جدا می شود، 

رهبری این گروهک را در دست بگیرد.

 انشعاب ایدئولوژیک
سال 1990 بود که حق نواز جهنگوی، مؤسس و رهبر 
سپاه صحابه توســط شبه نظامیان شیعی کشته شد. 
از همان موقع رهبران ســپاه صحابه دو دسته شدند. 
بخشی از آن ها با تشکیل یک حزب به نام »اهل السنه 
و الجماعه« وارد عرصه سیاسی پاکستان شدند و بخش 

دیگر هم »لشکر جهنگوی« را تأسیس کردند.
کارشناسان و مورخان سیاســی در مورد زمان دقیق 
و نحوه مشتق شدن لشــکر جهنگوی از سپاه صحابه 
اختالف نظر دارند. بعضی هایشان می گویند این گروه در 
سال 1990 و پس از ترور حق نواز جهنگوی، موجودیت 
خود را اعالم کرد، اما اعضای آن تا ســال 199۵ خود 
را یکی از شاخه های ســپاه صحابه می دانستند. سال 

199۵ اما درســت زمانی که سرکردگان سپاه صحابه 
تصمیم گرفتند با رهبران شیعیان پاکستان به گفت وگو 
بنشــینند، لشکر جهنگوی راه خود را از این گروه جدا 

کرد و به گروهی مستقل بدل شد.
برخــی دیگــر از مورخان هم اگرچــه اختالفات بین 
مؤسســان لشــکر جهنگوی و برخی از رهبران سپاه 
صحابه بر سر گفت وگو با شیعیان را دلیل اصلی انشعاب 
در این گروهک تروریستی می دانند اما زمان تأسیس 

این لشکر تروریستی را سال 199۴ عنوان می کنند. 

 پروژکتورهای 16 میلیمتری
ایدئولوژی فکری اعضای منشعب شده  سپاه صحابه که 
نام خود را لشــکر جهنگوی گذاشته بودند، با رهبری 
»ملــک اســحاق« کمی تا قســمتی دچــار چرخش 
شد. رهبر لشــکر جهنگوی که البد می خواست جلو 
همگروهی های ســابقش که حاال وارد عرصه سیاسی 
پاکســتان شــده بودند، کم نیاورد، به سبک و سیاق 
خودش به فضای سیاسی پاکســتان ورود کرد. ملک 
اسحاق چند قرارداد همکاری با القاعده و طالبان به امضا 
رساند و از آنجا به بعد پروژه ترور شخصیت های سیاسی، 
از نواز شریف، نخست وزیر سنی مذهب کشور خودشان 
گرفته تا دیپلمات های ایرانی را کلید زدند. در راستای 
همین چرخش ایدئولوژیک بود که ســال 69 به خانه 
فرهنگ کشورمان در پاکستان حمله کردند و تعدادی 
از چهره های فرهنگی کشورمان از جمله صادق گنجی 
را به شهادت رســاندند. »سیدصادق حسین طاهری« 
یکی از طالب پاکســتانی درباره این حادثه تروریستی 
گفته است:»خانه های فرهنگ جمهوری اسالمی ایران 
بیشتر فعالیتشان را روی اهل سنت متمرکز می کنند. 
در همان اوایل انقالب برای معرفی انقالب اسالمی، از 
طرف خانه فرهنگ کسانی در سخنرانی ها و کنفرانس ها 
شرکت می کردند. یک پروژکتور 16 میلیمتری داشتند 
که از پروژکتور ما بزرگ تر بود و با آن فیلم های انقالبی 
را برای مردم پخش می کردند یا اینکه کتاب های شهید 
مطهری را توزیع می کردند. مجله ای هم داشــتند به 
نام وحدت اســالمی که هم در میان اهل سنت و هم 

شیعیان مخاطب داشــت. وقتی دشمن دید این ها در 
کارشان موفق هستند، افرادی را اجیر کردند که به خانه 

فرهنگ ایران حمله کنند«.

 شیعه کشی ادامه دارد...
ملک اســحاق، نخستین بار در ســال 1997 به جرم 
کشتن صدها شیعه دستگیر شد. همان زمان در یکی 
از جلسات پرحاشــیه دادگاهش، به طور علنی اعالم 
کرد اگر آزاد شــود باز هم شیعیان را قتل عام خواهد 
کرد! اســحاق اما با وجود 70 قتل مستقیمی که انجام 
داده بود، ســال 2011 با زد و بندهای پشــت پرده در 
قوه قضائیه پاکستان، آزاد شد. لشکر جهنگوی بعدها 
مسئولیت حمله تروریستی به شیعیان شهر »کویته« که 
منجر به شهادت 110 نفر شد را به عهده گرفت. گروه 
ملک اســحاق در یکی دیگر از حمالت تروریستی اش 
در سال 2013 مسئولیت حمله به باشگاه پر جمعیت 
اسنوکر در منطقه شیعه نشین شهر کویته را به عهده 
گرفت. حمله ای که 11 شــهید و بیش از 1۵0 زخمی 
بر جا گذاشت. باالخره سال 201۴، پس از باال گرفتن 
حمالت تروریستی لشکر جهنگوی، مقامات پاکستانی 
زیر فشار سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، رهبر 
این گروهک تروریستی را دستگیر کردند. دادگاه عالی 
الهور در همان ســال ، ملک اســحاق را از بسیاری از 
جرایمش مثل حمله به خانه فرهنگ ایران، تبرئه کرد. 
یک سال بعد اما درحالی که زمزمه هایی از آزادی دوباره 
آقای تروریســت به گوش می رسید، 13 نفر از اعضای 
لشکر جهنگوی، هنگام انتقال ملک اسحاق از زندانی 
به زندان دیگر، به مأموران امنیتی حمله کردند که هر 
13 نفرشان کشته شــدند. در همان درگیری هم بود 
که چند گلوله به ملک اســحاق اصابت کرد و سرکرده 
لشکر جهنگوی را از پای درآورد. هرچند اعضای لشکر 
جهنگوی هنوز به طور پراکنده و زیر پرچم گروهک های 
تروریستی دیگر، به شیعه کشی ادامه می دهند اما لشکر 
جهنگــوی به طور رســمی از 29 ژانویــه 201۵ که 
ســرکرده اش در ایالت پنجاب به ضرب گلوله زمینگیر 

شد، از هم پاشید.

شایعات فضای مجازی درباره ناآرامی های عراق از کجاآب می خورد؟
دوباره پای سعودی ها در میان است

فؤاد آگاه: تا چند ســال پیش عادت کرده بودیم کــه از یکی دو ماه مانده 
به راهپیمایی بزرگ اربعین، در گوشــه و کنار عــراق انفجارها و تهدید های 
تروریستی شدت بگیرد، شاید دســت و دل زائران اربعین بلرزد و مثالً یکی 
دو میلیون از تعداد شیفتگان به این مراسم و سنت باشکوه کاسته شود. حاال 
که عراق از امنیت بیشــتری برخوردار است و دست و ُدم تروریست ها قیچی 
شده است، البد وظیفه ترساندن زائران به عهده تروریست های مجازی گذاشته 
شده است. برای همین هم شما از چند روز پیش پست ها و مطالب زیادی را 
در فضای مجازی دیده اید که یک ســِر ماجرای ناآرامی های اخیر در عراق را 
به ایران ربط می دهند: »شــهروند عراقی می گوید نیروهای ایرانی در سرکوب 
معترضان با نیروهــای امنیتی عراق همکاری می کنند... جوانان عراقی فریاد 
می زنند ایرانی از عراق برو بیرون...«. در کنار این پست ها، تصاویری از اعتراضات 
و راهپیمایی عراقی ها نیز منتشر می شود که در برخی از آن ها پرچم جمهوری 
اسالمی به آتش کشیده می شود. البته قرار نیست تحوالت و ناآرامی های چند 
روز اخیر در بغداد را از بیخ و بن منکر شویم و بگوییم همه حرف و حدیث هایی 
که در فضای مجازی و خبری در این باره دست به دست می شود، شایعه است. 
اما روز گذشته خبرگزاری ها اعالم کردند بیشتر تصاویر و فیلم های منتشر شده 
در این فضا جعلی و مربوط به سال های قبل است. مثالً در این عکس ها، نوشته 
روی پالکارد که: »ما برای اخراج مراجع چهارگانه درعراق و برگرداندن آن ها به 
کشورشان نیاز به بهارعراقی داریم« فتوشاپ و ساختگی بود. اصل این تصاویر، 
جوانان عراقی را در سال های قبل نشان می دهد که روی پالکاردشان نوشته 
شــده: اگر ملت زندگی تازه ای را می خواهد چاره ای نیست جز اینکه مجلس 
منحل شود«. عکســی هم که جوان عراقی را در حال آتش زدن پرچم ایران 
نشان می دهد مربوط به ناآرامی های سال2018 است که برخی ها تالش دارند 
آن را به جای تصویر ناآرامی های اخیر عراق جا بزنند. کارشناســان می گویند 
ناآرامی های اخیر در کشور عراق در واقع ناشی از برخی اعتراض های اقتصادی 
و اجتماعی است. اما نکته جالب این است که اعتراض ها نه توسط جریان های 
سیاسی شناخته شده عراق بلکه توسط گروه و یا جریانی ناشناس یکباره به 
اغتشــاش و تخریب و بزن و بکوب تبدیل می شوند. نکته جالب تر ماجرا اما 
این است که بالفاصله تروریست های فضای مجازی دست به کار می شوند و 
درســت در آستانه اربعین و راهپیمایی بزرگ آن تالش می کنند رابطه مردم 
ایران و عراق را شــکراب کنند. یعنی سیل خبرها و پست های راست و دروغ 
و پر از شــایعه فضای مجازی به جای اینکه اصل رخدادها و مطالبات مردم 
عــراق را منعکس کنند، تالش دارند فضایی ملتهب و امنیتی و ضد ایرانی از 
این روزهای عراق را پیش روی مردم بگذارند. البته رســانه های غربی و عربی 
هم در این ماجرا ســنگ تمام گذاشته و عالوه بر تخریب روابط ایران و عراق، 
راهپیمایی اربعین را هم هدف گرفته اند. رسانه هایی که بیشتر، خط و ربطشان 

به لندن، ریاض و... می رسد.

 مجازآباد
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ورزش
 مجیدی رفت تا استیلی 

یا نمازی سکاندار تیم امید شوند؟ 

تیشه به ریشه فرهاد

بدترین شروع فصل روسونری در 80 سال گذشته 

 چه کسی می تواند 
میالن را نجات دهد؟

برد دراماتیک شهر خودرو، معادالت صدرنشینان را به هم ریخت

پیروزی در یحیی تایم!

 »سیزده پنجاه و نه« مجموعه مستندی بدون روتوش درباره ناگفته های جنگ

نیروهای مردمی  جعبه سیاه دفاع مقدس هستند

ابرقدرت اربعین
تک ســتاره تابناک جهان بشریت، ابر ستاره  آسمان آرزوهای انسان های پاک 
سرشت، در حال طلوع است! »ابرقدرت اربعین« بی هیچ تردیدی، اولین قدمش 
را در مرکز خاورمیانه نوین حسینی بر زمین زجر کشیده و ستم دیده خواهد 
گذاشــت و جهان را دعوت به حضور در سفینه  حقیقت و ارزش های راستین 
خواهــد کرد و آن را به تماشــاگه جاده جســت وجوگران »باطن خویش« و 

پیادگان حیات پرتکاپوی تمدن جدید انسانی خواهد برد.
»ابرقدرت اربعین« در راه اســت! »ابرقدرت اربعین« در آینده ای نزدیک طلوع 
خواهد کرد و شــهاب اندیشــه های زیر و روکننده خویش را به اعماق جهان 
انسان های غارت شــده و بازداشتگاهای مدرن روح ها و قلب ها و ذهنیت های 
دزدیده شده گسیل خواهد ساخت و غول تمدن یک چشم و بی رحم جامعه 

لیبرال دموکراسی غرب را بر زمین خواهد زد.
آری، از آن هنگام و هنگامه تاریخی که »فرضیه تکامل طبیعی« داروین منتشر 
و با صدای تفکر علمی فریاد زده شد که در نظام طبیعت، قوی بر ضعیف تسلط 
دارد و ضعیف باید بمیرد تا قوی ادامه حیات دهد؛ قدرت ســرمایه داری دارای 
»حق« شــد  و تکنولوژی سرکوب را اختراع کرد تا بی رحم ترین جریان تمدن 
و فرهنگ تاریخی جامعه انسانی، رشد کند و تکامل یابد و از همه  منافع، دفاع 
پایدار و مســتمر کند! گرچه این روزها در ادبیات رسانه ای جهان از »فرهنگ 
داروینیسم« گفت وگو نمی شود و از آن سخن به میان نمی آید، اما در روح حاکم 
بر همه ارکان دیپلماســی سیاســی جوامع غربی، »داروینیسم سیاسی« موج 

می زند و خودنمایی می کند.
اما فتوای چند کلمه ای یک روح آسمانی و زیبا در سال های گذشته، توانست 
شخصیت تاریخی دیپلماسی داروینیستی تمدن غربی را در هم بپیچد و آن را 
بی حیثیت کند و آن، فتوای محکومیت »سلمان رشدی« انگلیسی بود. از آن 
هنگام و با آن فتوای لرزاننده  جامعه جهانی، روح قدرت و احساس قدرتمندی، 
در قلب مسلمانان جهان جان گرفت و دفاع از دین و ارزش های آسمانی که در 
بازداشتگاه تمدن بی خدای جامعه جهانی زندانی بود، با هیبت و شکوهمندی، 
آزاد و به میهمانی وجدان ها و اندیشه های مسلمانان وارد شد تا نقشش را در 

آینده تاریخ بشر به درستی ایفا کند.
ظهور »ابرقدرت اربعیــن« پس از این همه روزگار، نشــانه بزرگ برای مرگ 
تاریخی ذهنیت ها و اندیشــه هایی اســت که در همه دهه پیشین، دفاعگر از 
استهزای ارزش های دینی و آسمانی بودند. اینک اما، نگاه به زیبایی های حسین 
و اربعین با قاطعیت به ما می گوید: بنیان کذب و بنیاد بی اخالقی و بی خدایی، 

همگی بنیادهایی بر لبه پرتگاه نیستی و جهنم سوزان دنیایی است.

 امروز ایران- استرالیا 
در جام جهانی والیبال
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امیرمحمدسلطانپور: هفته ششــم رقابت های لیگ 
برتر باشگاه های کشور دیروز با برگزاری هشت دیدار در 
شهرهای مختلف برگزار شد که در حساس ترین آن ها در 
مشهد، شهر خودرو یکی از شیرین ترین بردهای تاریخ 
این شهر را مقابل پرسپولیس جشن گرفت. در دیگر بازی 
های دیروز استقالل اولین سه امتیاز فصل خود را دشت 
کرد و ســپاهان و تراکتور نیز با پیروزی و صدرنشینی به 

استقبال تعطیالت لیگ رفتند.

سه امتیاز آبی ها در غیاب استراماچونی
در نخستین بازی دیروز اســتقالل تهران در جستجوی 
اولین پیروزی فصل خــود در تهران و ورزشــگاه بدون 
تماشــاگر آزادی میزبان تیم گل گهر سیرجان بود. آبی 
پوشــان پایتخت که بعد از محرومیت تماشــاگرانش، 
استراماچونی سرمربی خود را نیز به خاطر پس لرزه های 
دربی در اختیار نداشت، موفق به کسب پیروزی شد. این 
بازی مانند دیگر دیدارهای این فصل لیگ برتر شــاهد 
ضعف دروازه بان ها بود جایــی که میالد فراهانی دروازه 
بان گل گهر روز سختی را سپری کرد. او هم روی صحنه 
گل اول استقالل که توسط هروویه میلیچ به ثمر رسید 
ضعیف نشان داد و هم روی گلی که مهدی قائدی در نیمه 
دوم و دقیقه 49 وارد دروازه او کرد. اکرمی داور مســابقه 
نیز روز بدی را پشت سر گذاشــت و به گفته بسیاری از 
کارشناسان در صحنه پنالتی نیمه نخست به نفع گل گهر 
اشتباه مهلکی را مرتکب شد. البته این تنها مشکل داوری 
او نبود و وی در دیگر صحنه ها نیز عملکرد ضعیفی را از 
خود به نمایش گذاشت که البته آنچنان تفاوتی با سطح 
پایین بازی در بسیاری از دقایق مسابقه نداشت. با همه این 
ها آبی پوشان پایتخت با کسب سه امتیاز دیدار مقابل گل 
گهر، خود را از پایین جدول جدا کرده و با روحیه مناسب 
به استقبال تعطیالت لیگ به خاطر بازی های ملی رفتند.

در دیگــر دیــدار همزمــان بــا ایــن مســابقه تیــم 

نفت مسجدسلیمان موفق شد در زمین پیکان به پیروزی 
3 بر 2 دست یابد تا وارد نیمه باالیی جدول شود.

دربی اصفهان شیرین تر ازهمیشه برای سپاهان
در یکی دیگر از بازی های حســاس دیروز، دربی شــهر 
اصفهان به میزبانی سپاهان برگزار شــد که در نهایت با 
پیروزی آسان این تیم همراه بود. شاگردان امیر قلعه نویی 
در اکثر دقایق تیم برتر میدان بودند و موفق شدند توسط 
دو بازیکن خارجی خــود یعنی جورجی وولســیانی و 
کی روش استنلی در دقایق 51 و 64  سه امتیاز حساس 
را به حســاب خود اضافه کرده و صدرجدول را از دست 
ندهنــد. در آبادان در دیــداری که به خاطــر قطع برق 
رختکن ها، با نیم ساعت تاخیر برگزار شد تیم صنعت نفت 

موفق شد 1 بر 0 سایپا را از پیش رو بردارد.

دیدار نســاجی مازندران با ماشین سازی تبریز که تقابل 
رضا مهاجری با تیم سابق خود بود نیز در قائمشهر برگزار 
شد که دو تیم بعد از نود دقیقه تالش به نتیجه ای بهتر از 
تساوی بدون گل دست نیافتند. در بوشهر اما تیم فوالد در 
ادامه خروجش از روزهای سخت ابتدای فصل، موفق شد 
میزبان خود شاهین شهرداری بوشهر را با گل دقیقه 56 
حسن بیت سعید شکست دهد تا به شرایط خود در جدول 

سروسامان ببخشد.

فرجی کابوس بیرانوند
دو تیم شهر خودروی مشهد و پرســپولیس تهران یکی 
دیگر از بازی های بزرگ این هفته رقابت های لیگ برتر 
را در ورزشــگاه امام رضا )ع( برگزار کردند. در حالی که 
تماشاگران بسیاری از ساعت ها قبل از آغاز بازی ورزشگاه 

را پر کرده بودنــد دو تیم بدون تــرس مقابل یکدیگر به 
میدان رفتند و بازی پرسرعت و پر موقعیتی را به نمایش 
گذاشتند. مشکل اصلی برای شهر خودرو و پرسپولیس 
آنجا بود که نمی توانستند قدرت خود را به حریف دیکته 
کنند و بعــد از چند دقیقه عطش حملــه های هر طرف 
فروکش می کرد. تمام کنندگی نیز دلیل اصلی دیگری 
بود که بازی دو تیم تا آخرین لحظــات بدون گل دنبال 
می شد تا زمانی که فرشاد فرجی در وقت های تلف شده 
روی ضربه کرنر از راه رسید، بلندتر از همه بازیکنان پرید 
و با قسمتی از سر خود به توپ ضربه زد که فقط از همانجا 
می توانســت تیر خالص را به بیرانوند شلیک کند. این 
یکی از پیروزی های دراماتیــک و تاریخی نه فقط برای 
تیم شهرخودرو بلکه برای شهر مشهد بود که بسیاری از 
تماشاگران با توجه به روند بازی، تساوی را حاصل کار دو 
تیم می دانستند. این سه امتیاز آنجایی می تواند بیشتر 
خود را نشان دهد که شهر خودرو فصل گذشته با وجود 
عملکرد بسیار خوب در بازی مقابل پرسپولیس در مشهد 
از این تیم شکست خورد و یکی از اصلی ترین دالیل برای 
عقب ماندن آن ها از کورس قهرمانی تا آخرین هفته بود؛ 
اما به نظر گل محمدی درس هایــش را از فصل پیش به 
خوبی فرا گرفته و آماده است که از تالش برای قهرمانی 

دست نکشد.
در دیگر بازی »تقریبا« همزمان با این مسابقه نیز تراکتور 
موفق شد در تبریز از گل دقیقه 25 احسان حاج صفی تا 
پایان محافظت کرده و سه امتیاز شیرین را مقابل پارس 

جنوبی جم کسب کند.
با این نتایج در پایان هفته ششم، سپاهان و تراکتور با 14 
امتیاز و به خاطر تفاضل گل در رتبه های اول و دوم قرار 
گرفتند و صدای نفس های شــهرخودرو را با 13 امتیاز 
پشت سر خود احســاس می کنند. پرسپولیس هم با 9 
امتیاز در رتبه هفتم باقی ماند و اســتقالل 6 امتیازی به 

رتبه دوازدهم صعود کرد.

برددراماتیکشهرخودرو،معادالتصدرنشینانرابههمریخت

پیروزی در یحیی تایم!

بگوویچازهدایتگلگهربرکنارشد؟
ورزش:به گفته بسیاری از منابع خبری وینگو بگوویچ سرمربی تیم گل گهر سیرجان 
بعد از شکست تیمش مقابل استقالل از سمت خود اخراج شد. این سرمربی کهنه کار 
کروات در نشست خبری بعد از بازی در این خصوص گفت: »اگر باشگاه به من اعتقاد 
دارد که ادامه می دهم و اگر نه، جدا می شوم. هر مربی در فوتبال دنیا باید آمادگی این 
کار را داشته باشد و اگر باشگاه به من اعتماد نداشته باشد، پایان دنیا نیست. من یک 
مربی حرفه ای هستم و اگر باشگاه به این نتیجه برسد که من نمی توانم به تیم کمک 

کنم، گودبای پارتی خواهم گرفت.«

قلعهنویی:بازیپاکوزیبابیبود
ورزش:امیر قلعه  نویی بعد از برتری 2 بر صفر تیمش مقابل ذوب آهن در دربی اصفهان گفت: »باید 
به فوتبال ایران از هر نظر تبریک بگویم. نه فقط به اصفهان، بلکه به تمام فوتبال ایران باید تبریک 
بگویم. بازی پاک و فوتبال زیبایی بود و این بازی همه چیز داشت. تماشاگران دو تیم هم به هم 
دیگر احترام گذاشتند. من دربی های زیادی دیده ام، اما این دربی زیباترین بود. ذوب آهن هم این 
شانس را داشت که برنده باشد و ما هم خوب بازی کردیم. ذوب آهن نیمه اول را بهتر بازی کرد 
و شروع خوبی داشتند. ما دفاع چپ هم نداشتیم و سعید آقایی و شایان مصلح مصدوم شدند و 
آن ها را از دست دادیم. در نیمه دوم توانستیم خوب عمل کنیم و دو گل بزنیم و 3 امتیاز را بگیریم.

جباری:هیچتیمیرادردنیانمیتوانازتماشاگرمحرومکرد
ورزش:ستاره سابق استقالل و مربی گل گهر از داوری و البته رفتار برخی بازیکنان آبی پوش 
انتقاد کرد. مجتبی جباری می گوید: »عدم حضور تماشاگران نشان دهنده اقتصاد مریض فوتبال 
ایران است. هیچ تیمی را در دنیا نمی توان به لحاظ تماشاگر محروم کرد، چرا که آن تیم را از درآمد 
هنگفتی محروم می کنید. در فوتبال ایران باشگاه ها درآمد زیادی از بلیت فروشی ندارند و به نظر من 
محروم کردن تماشاگران راه خوبی نیست. در حالت عادی بازی ها جذابیتی ندارد و تماشاگر هم که 
نباشد بدتر می شود. وقتی که مربی می شوید و بازی ها را آنالیز می کنید متوجه می شوید همه دنیا 

به یک سمت دیگر در حال حرکت هستند و ما به یک طرف دیگر می رویم.«

منصوریان:دردربیاصفهانازدوچیزلطمهخوردیم...
ورزش:علیرضا منصوریان در نشست خبری بعد از دیدار تیمش مقابل سپاهان اظهار داشت: 
»بازی خوب و باکیفیتی بود، اما از دو چیز لطمه خوردیم. ابتدا بی دقتی بچه ها در نیمه اول بود و 
لطمه دوم ما از گلی بود که آفساید اعالم شد. گل ما سالم بود و توپ در میانه راه به بازیکن سپاهان 
برخورد کرده بود«. وی ادامه داد: »به سپاهان تبریک می گویم که یک برد خوب به دست آورد. 
همچنین به فوتبال اصفهان تبریک می گویم و به آقای تابش نیز گفتم کیفیت دربی اصفهان با 
تهران خیلی متفاوت است. در این بازی از کیفیت بازی خودمان راضی هستم اما مشکالتی نیز 

داشتیم. ما یک خانواده هستیم و باید عیب و ایراد هایمان را برطرف کنیم.«

سیناحسینی:زمزمه های عصر چهارشنبه هفته گذشته 
مبنی بر کناره گیــری فرهاد مجیــدی از کادر فنی تیم 
المپیک هر چند زیاد جدی گرفته نشــد اما انتشار خبر 
کناره گیری او در فضای مجــازی از هدایت تیم المپیک 
نشان داد دقیقاً همان طور که انتظار می رفت او به دلیل 
دخالت های برخی اعضای کمیته فنــی از ادامه فعالیت 
در این ســمت منصرف شــده و دیگر قصد همکاری با 

فدراسیون فوتبال را ندارد.

پشت فرهاد خالی شد؟
با وجود اینکه خبر کناره گیری فرهاد مجیدی در فضای 
مجازی و محافل خبری فراگیر شد مسئوالن فدراسیون 
فوتبال از هــر گونه اظهارنظر در ایــن ارتباط خودداری 
کردند تا شــاید راهکاری برای مدیریت این پروژه پیدا 
کنند. اما در این میان، سکوت مهدی تاج جالب توجه است 
چون برخی نزدیکان فدراسیون فوتبال معتقدند رئیس 
فدراسیون، حامی اول و آخر فرهاد مجیدی است و به وی 
اطمینان داده بود که تا پایان از حضور وی حمایت خواهد 
کرد، اما انگار مهره های پنهان و تصمیم ســاز در ســایه 
فوتبال ایران قدرتی فراتر از قــدرت مهدی تاج دارند و با 
فشار حداکثری خود عرصه را برای ادامه فعالیت مجیدی 
در کادر فنی تیم امید تنگ کردند تا او خودش کنار برود.

استیلی در کمین
حاال گمانه زنی ها حکایت از این دارد که ممکن است حمید 
استیلی به عنوان سرمربی تیم المپیک جای مجیدی را 
روی نیمکت پر کند. در این مســیر افرادی چون حسین 
کالنی، عضو کمیته فنی فدراسیون نیز از حضور استیلی 
در رأس کادر فنی حمایت می کنند اما در مقابل، افرادی 
نیز مخالف انتخاب استیلی هستند چون آن ها معتقدند 
انتخاب او نه تنها پیامدهای منفی بسیار زیادی دارد بلکه 
حاشیه ای بزرگ برای فدراسیون به وجود خواهد آورد تا 
سرنوشت این تیم با ابهام های جدیدی فارغ از مسائل فنی 

پیوند بخورد.
نکته جالب توجه دیگــر اینکه مســئوالن کمیته ملی 
المپیک که از ابتــدا با حضور فرهاد مجیــدی به عنوان 
سرمربی تیم المپیک موافق نبودند با سکوت خود تلویحاً 

از این اتفاق اســتقبال کردند، اما این چراغ سبز آن ها به 
این معنا نیست که هدایت تیم المپیک به حمید استیلی 
سپرده شود بلکه معتقدند یک مربی نام آشنا و سرشناس، 

مسئولیت فنی این تیم را برعهده گیرد.
از رفتارهای مدیریتی سیدرضا صالحی امیری به عنوان 
عالی ترین مقام کمیته ملی المپیک می توان نتیجه گرفت 
که او برای تحکیم بخشــیدن به جایگاه خود عالقه مند 
است فردی پرآوازه هدایت تیم المیپک را برعهده گیرد تا 
بتواند زیر سایه نام بزرگ سرمربی بعدی ناکامی احتمالی 

این تیم را پنهان کند.

گزینه نمازی
اما مهدی تــاج که حــاال با هجمــه شــدید انتقادات 
پیشکسوتان فوتبال مواجه شــده است بهترین گزینه را 
سکوت می داند به همین دلیل هیچ حرفی در این خصوص 
نزده است. راه حل مقطعی مهدی تاج برای خروج از این 
بن بست معرفی امید نمازی، دســتیار پیشین تیم ملی 
بزرگساالن به عنوان سرمربی این تیم است تا شاید وی 
بتواند مسئولیت فنی این تیم را برعهده گیرد اما بسیاری 
از مفسران ورزشی بر این باورند همان گونه که مجیدی 
برای فعالیت در تیم المپیک با دخالت های حمید استیلی 
روبه رو و مجبور شد عطای کار را به لقایش بسپارد، نمازی 
هم با بحران روبه رو خواهد شد و بعید نیست خیلی زود به 

سرنوشت مجیدی گرفتار شود.

دینجونز/مترجم:امیرمحمدسلطانپور:در سال های 
اخیر زندگی به عنوان یک هوادار آث میالن آنچنان جذابیتی 
ندارد. اگر طرفداران منچستریونایتد فکر می کنند که اوضاع در 
باشگاهشان آشفته است، بهتر است نیم نگاهی به شهر میالن 
بیندازند تا ببینند یک غول فوتبال چطور می تواند افول کند. 

میالن با هفت قهرمانی در اروپا و 18 قهرمانی در سری آ هر 
موفقیتی که در فوتبال وجود داشته به خود اختصاص داده 
است. اما آن ها از زمانی که در سال 2011 به عنوان قهرمانی 
سری آ دست یافتند نتوانستند هیچ جامی را به دست آورده 
و این گونه که مشخص است این طلسم به این زودی ها نیز 
شکسته نخواهد شد. با اینکه در آغاز فصل جاری، امیدهایی 
در دل هواداران زنده شــد اما در ادامه، میالن افت شدیدی 
کرد و مارکو جیامپائولو، سرمربی این تیم در آستانه اخراج قرار 
گرفته است. آن ها در چهار بازی از 6 بازی خود در ابتدای فصل 
شکست خوردند که بدترین آمار آن ها از فصل 1938-39 
بوده است که همین عملکرد را به ثبت رسانده بودند. در زیر به 
مربیانی اشاره می کنیم که می توانند شرایط روسونری را تغییر 

داده و به دوران طالیی برگردانند.

آندری شوچنکو
در زمانه ای که استفاده از اسطوره ها در باشگاه های بزرگ به 
عنوان سرمربی ُمد شده و رئال مادرید زیدان، منچستریونایتد 
اوله گنار سولسشر و چلســی فرانک لمپارد را روی نیمکت 
گمارده اند، استفاده از شوچنکو به عنوان سرمربی می تواند 
ادامه همین رویه باشد. همین حاال دیگر اسطوره آن ها یعنی 
پائولو مالدینی به عنوان مدیر استراتژی های پیشرفت ورزشی 
این تیم مشغول به کار است و جذاب است که دیگر شخصیت 

قدیمی آن ها نیز به او بپیوندد.
البته شوچنکوی 43 ســاله اکنون سرمربی اوکراین است و 
قراردادش تا سال 2020 ادامه دارد و شاید تمایلی به بازگشت 

به رده باشگاهی نداشته باشد.

آرسن ونگر
در حالی که ایوان گازیدیس دوست صمیمی آرسن ونگر به 
عنوان مدیر ورزشی در آث میالن مشغول به کار است، جای 
تعجب نیست که مرد کهنه کار فرانسوی برای به دست گرفتن 
پست سرمربی مشکی و قرمزپوشان به این تیم لینک شود. 

زمانی که گتوسو سمت خود را در انتهای فصل گذشته به عنوان 
سرمربی میالن ترک کرد، بنگاه های شرط بندی شانس ونگر 
را بیش از هر کسی می دانستند و حاال این احتمال دوباره اوج 
گرفته است. ونگر از سال 2018 که آرسنال را ترک کرد بدون 

تیم بوده و اکنون آماده است تا به دنیای فوتبال بازگردد.

مکس آلگری
در فهرست کاندیداهای سرمربیگری برای میالن می توان 
آلگری را بهترین دانست. چندین مربی بدون شغل در حال 
حاضر در دنیای فوتبال وجود دارند اما می توان آلگری را یکی 
از بهترین آن ها دانست. او همین حاال نیز جایگاه ویژه ای در 
قلب میالنی ها دارد. درست است که آلگری به همراه یوونتوس 
موفقیت های زیادی در سال های اخیر به دست آورده اما در 
بین ســال های 2011 تا 2014 که هدایت روسونری را به 
عهده داشت موفق شد اسکودتو را برای آنان به ارمغان بیاورد. 
بازگشت او می تواند بسیاری از مشکالت را حل کند اما این 
بازگشت آنچنان واقع بینانه به نظر نمی رسد. با اینکه شنیده 
شده چندین باشگاه برای استخدام او اقدام کرده اند اما دو نکته 
در مورد او وجود دارد که بنا بر آن نمی توان امیدی به آمدن 
او داشت؛ نخست اینکه آلگری تازه از مربیگری فاصله گرفته 
و احتماالً بخواهد مدت بیشــتری را در تعطیالت بگذراند و 
دوم حقوق 7.5 میلیون یورویی ساالنه است که احتماالً طلب 
بکند که میالن توانایی پرداخت چنین حقوقی را به دالیل 

مشکالت مالی ندارد.

مجیدیرفتتااستیلییانمازیسکاندارتیمامیدشوند؟

تیشه به ریشه فرهاد
بدترینشروعفصلروسونریدر80سالگذشته

چه کسی می تواند میالن را نجات دهد؟
ضد  حمله

برنامهمرحلهیکهشتمنهاییجامحذفی
ورزش:مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی 
باشگاه های کشور برگزار شد و تیم  های حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند. 
پرسپولیس- صنعت نفت آبادان/ شهرداری ماهشهر- استقالل ماهشهر/ نود ارومیه- 
تراکتور تبریز/ سپاهان اصفهان- پیکان تهران/ ذوب آهن اصفهان- مس کرمان/ 
شاهین شهرداری بوشهر- سایپای تهران/ شهر خودرو مشهد- نفت مسجدسلیمان/ 
استقالل تهران- فجرسپاسی شیراز. دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات 

فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور 24 و 25 مهر ماه برگزار می شوند. 

برنامههفتههفتملیگدستهیکفوتبال
ورزش:هفته هفتم رقابت های لیگ دسته یک امروز با 9 بازی شروع می شود و در 
مهم ترین این بازی ها تیم مس رفسنجان مقابل آرمان گهر بازی خواهد کرد، خوشه 
طالیی صدرنشین به مصاف مس کرمان می رود، فجرسپاسی برای تصاحب صدر 

جدول برابر رایکا بابل قرار می گیرد و نود ارومیه با داماش گیالن رقابت می کند.

بیرانوند،دیاباتهوترابیگرانترینبازیکنانلیگ
ورزش:سایت ترانسفر مارکت  10بازیکن گرانقیمت لیگ ایران را اعالم کرد که بر 
این اساس، علیرضا بیرانوند با 3.5 میلیون یورو گران ترین بازیکن لقب گرفت و پس از 
او شیخ دیاباته و مهدی ترابی به ترتیب با 3 و 1.5 میلیون یورو در رتبه بعدی قرار دارند.

4- کوین فورچونه- 1.5 میلیون یورو / 5- احسان حاج صفی- 1.3 میلیون یورو
6- علی علیپور- یک میلیون یورو / 7- احمد نوراللهی- یک میلیون یورو

8- شجاع خلیل زاده- یک میلیون یورو /  9- کی روش استنلی- یک میلیون یورو
10- بشار رسن- 900 هزار یورو

درخواست۲۱رسانهخارجی
برایپوششبازیایران-کامبوج

مهر:وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به نامه فدراسیون فوتبال مبنی بر معرفی 
خبرنگاران خارجی به این وزارتخانه اعالم کرد: بر اساس این فهرست 52 خبرنگار، 
عکاس و فیلمبردار و گزارشگر از 21 شبکه و خبرگزاری خارجی متقاضی پوشش این 
بازی هستند. تیم ملی فوتبال ایران یکشنبه 18 مهرماه در مرحله مقدماتی انتخابی 

جام جهانی 2022 و جام ملت های 2023 آسیا در تهران به مصاف کامبوج می رود.

جهانبخشمقابلتاتنهام
ورزش:تیم فوتبال برایتون امروز در هفته هشتم لیگ برتر انگلیس از ساعت 15 به 
وقت تهران میزبان تاتنهام است. در این راستا پاتر، سرمربی برایتون درباره غیبت 
چندهفته ای علیرضا جهانبخش از ترکیب اصلی برایتون عنوان کرد که او برای بازی 
امروز آماده خواهد بود و او را در ترکیب تیم خواهید دید. جهانبخش از ابتدای فصل 

جدید لیگ برتر انگلیس غالباً در فهرست برایتون حضور نداشت.

منهای فوتبال

امروزایران-استرالیادرجامجهانیوالیبال
ورزش:تیم ملی والیبال ایران در سومین بازی خود از جام جهانی 2019 

نخستین بردش را کسب کرد تا از شوک دو باخت قبلی خارج شود.
تیم ملی والیبال ایران که با ترکیب اصلی در جام جهانی 2019 ژاپن حاضر 
شــده، در دو بازی ابتدایی خود برابر روسیه و مصر باخت. معروف و یارانش 
توانستند با یک نمایش دلپذیر 3 بر یک از سد کانادا عبور کنند. نکته جالب 
بازی دیروز استفاده از یک ترکیب جوان توسط کوالکوویچ بود. جواد کریمی، 
مسعود غالمی، امیرحسین اسفندیار، فرهاد قائمی، علی اصغر مجرد، پوریا یلی 

و محمدرضا مؤذن)لیبرو( ترکیب شروع کننده بازی برای ایران بودند.
امروز تیم ملی در چهارمین نبرد خود به مصاف تیم ملی استرالیا خواهد رفت.

بازگشتکیمیاوبازهممصدومیت!
ورزش:پس از اینکه نخستین مدال آور تاریخ ورزش زنان ایران در المپیک 
در جام جهانی تکواندو روی شیاپچانگ رفت، این بار در اولین هفته لیگ برتر 
تکواندو هم تصمیم به مبارزه گرفت تا آمادگی خود را افزایش دهد. او در هفته 
اول لیگ تکواندو به دیدار پریسا ادراکی رفت و 15 بر 6 پیروز شد، اما در پایان 
مبارزه روی شیاپچانگ دراز کشید و احساس درد می کرد. البته به نظر می رسد 
آسیب دیدگی او جدی نبوده، اما این پرسش را برای همه به وجود آورده که چرا 

علیزاده این قدر دچار مصدومیت می شود!

فهرستملیپوشانهندبالدررقابتهایالمپیک
ورزش:تیم ملی هندبال مردان ایران از 26 مهر در رقابت های انتخابی المپیک 
2020 به مصاف حریفان خود می رود. بر همین اساس کادر فنی تیم ملی 
اسامی 18 بازیکن اعزامی به مسابقات را اعالم کرد. میالد قلندری ، محمدعلی 
قاسمی، جالل کیانی، شاهو نصرتی، وحید مسعودی، مهرداد صمصامی، 
اهلل کرم استکی، افشین صادقی، مهران حسینی، شهاب صادق زاده، مجتبی 
حیدرپور، امین کاظمی، محمدامین فرهادی، سالمان بربط، مجتبی کرمیان، 
علی رحیمی، محمد سیاوشی و محسن باباصفری بازیکنان ایران هستند 

که زیر نظر علیرضا حبیبی به قطر، محل برگزاری مسابقات اعزام می شوند.

انتقادتندتفتیانازرئیسفدراسیوندوومیدانی
ورزش:دونده سرعتی کشورمان گفت: برای مسابقات جهانی برنامه ای 
نداشتیم و اگر حمایت می شدم می توانســتم رکورد خودم را بزنم و به 

فینال بروم.
حسن تفتیان، دونده سرعتی ایران عنوان کرد: رقیبان ما با پرواز اختصاصی، 
مربی فیزیوتراپ و ماســاژور به رقابت ها می آیند اما ما هیچ کدام از این ها را 
نداریم. زمانی که سهمیه المپیک را کسب کردم، هیچ کس به من تبریک 

نگفت رئیس فدراسیون بعد از چند ماه پیام تبریک داد. تاريخ انتشار نوبت دوم :98,7,29
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فرهنگ و هنر

خبر

به منظور تجلیل از شهدای مدافع حرم
نقاشی از چهره شهدا در مسیر موکب های اربعین

فرهنگ و هنر: احمد منصوب، 
نقاش و هنرمند از نقاشی پرتره 
شــهدای مدافع حرم عراقی به 
منظــور تجلیل از این شــهدا و 
خانواده شان در مسیر راهنمایی 
ســیار  موکب  توســط  اربعین 

هنرمندان خبر داد. 
وی که پیش از این در 25 سال آثار ماندگاری از شهدای دفاع مقدس در 
حوزه نقاشی دیواری خلق کرده، با اعالم این خبر گفت: امسال ان شاءاهلل 
با مدد و یاری آقا اباعبداهلل الحسین)ع(، بتوانم به عنوان هنرمند در این 
تشــکل عظیم مردمی تشــیع به عنوان عضوی کوچک حضور داشته 
باشــم. تصمیم داریم در مسیر خدمت خانواده شهدای مدافع حرم چه 
در عراق و چه در دفاع از حرم حضرت زینب کبری)س( که به شــهادت 
رسیده اند، برسیم و تصویر شهدایشان را نقاشی کنیم. وی در ادامه افزود: 
این نقاشــی ها بنا به شرایط محیط به دو صورت تابلو یا نقاشی دیواری 

انجام خواهد شد. 
سعی ما بر این اســت که این تصاویر در مسیر زائران اربعین باشند 
و عزیزانی که بعد از ما از این مســیر می گذرند، چهره این شــهدای 
گرانقــدر را نظاره کنند و با اهدای صلواتی یاد این عزیزان را گرامی 

بدارند. 
منصوب هدف از این حرکت هنری را تجلیل از مقام شــامخ شهدای 
عراقی مدافع حرم و تکریم خانواده معظمشان وتألیف قلوب بین دو 
ملت عنوان کرد و در ادامه افزود: بیشــتر خانواده های این شــهدای 
عزیز در مســیر یا مشغول پذیرایی از زائران اربعین حسینی هستند 
و یا دارای موکب هســتند و به همین منظور این نقاشی ها در موکب 
این عزیزان نصب خواهد شد. وی معتقد است این گونه ادای دینی به 
خانواده شهدا می کند. وی همچنین یکی دیگر از اهداف این حرکت 
را ابراز تشــکر و قدردانی از زحمــات عزیزان عراقی در پذیرایی های 

زیبایشان از زائران پیاده روی اربعین دانست.
این نقاش با بیان اینکه شــهدای ایرانی و عراقی و همه شــهدای تشیع 
موجب شــدند که این مسیر به امنیت برسد و شاهد باشیم که هر ساله 
جمعیتی گسترده در این مسیر حماسه ای عظیم خلق کنند،عنوان کرد: 

الزم است یاد این شهدا زنده نگه داشته شود.
منصوب در پایان گفت: امیدوارم سایر هنرمندان هم به نوبه خود هنرشان 
را به نوعی در این مسیربه کار برده و با هنرنمایی آثاری خلق کنند تا در 

این حرکت عظیم که بیشتر فرهنگی است، تأثیرگذار باشند.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نیک  با گذشت 
ســی و چند سال از جنگ ایران و عراق این نبرد 
همچنان ناگفته هــای فراوانی دارد که در حافظه 
رزمندگان آن دوران باقی مانده   اســت. گنجینه 
تاریخ معاصر کشور همچنان در انتظار پژوهشگران 
و هنرمندان است، هنرمندانی که با ثبت و انتشار 
خاطرات، واقعیت های ناگفته را برای آیندگان باقی 
بگذارند. سازندگان مجموعه مستند »سیزده پنجاه 
و نه« با دغدغه ای از همین شکل به سراغ مقطعی 
از جنگ تحمیلی رفته اند که در این سال ها کمتر به 
آن پرداخته شده است. دورانی که نیروهای مردمی  
با دست خالی در مقابل دشمن ایستادند. فصل اول 
»ســیزده پنجاه و نه« سال گذشته از شبکه های 
تلویزیونی و در شب های هفته دفاع مقدس پخش 
شد. امسال شاهد پخش فصل دوم این مجموعه 
هستیم که در حال حاضر از شبکه استانی خراسان 
رضوی در حال پخش است و بناست در روزهای 
آینده در شــبکه مســتند و افق هم پخش شود. 
محمدصادق رمضانی مقدم، کارگردان این مستند، 
دانش آموخته ادبیات نمایشی دانشگاه صدا و سیما 
بوده و تاکنون آثار متفاوتی را در حوزه دفاع مقدس 
تولید کرده  است. وی آثاری چون مستند »یک روز 
یک زندگی«، مستند بلند »نه کوچک، نه بزرگ«، 
فیلم نامه »لیست شنبه« و در حوزه داستانی کار 
کوتاه »بدون لک« را تولید و جوایز بســیاری را از 

آن خود کرده  است.

  نمایش نخستین های دفاع مقدس
این کارگــردان در توضیح موارد پرداخته شــده 
در این مستند گفت: »ســیزده پنجاه و نه« یک 
مجموعه مستند دو فصلی اســت، فصل اول آن 
ســال گذشته در هفته دفاع مقدس پخش شد و 
فصل دوم آن امسال درحال پخش است. در فصل 
اول سه قسمت »ادوات و دیده بانی«، »اطالعات« 
و »جهاد و مهندســی« به نمایش درآمد و فصل 
دوم شامل هفت قسمت است که به »تبلیغات«، 
»آموزش«، »پشــتیبانی«، »بهداری«، »زرهی«، 
»تخریــب« و »ارتــش« با کار ویژه لشــکر 77 
پرداخته اســت. در این مستند نگاهی متفاوت به 
دفاع مقدس به خصوص به سال های ابتدایی جنگ 
داشتیم، خاطرات و روایت هایی که برای نسل امروز 
جذاب خواهد بود. می توان گفت این مســتند در 
مورد نخستین های دفاع مقدس است و همان طور 
که از نامش پیداست، به وقایع سال ابتدایی جنگ 
پرداخته است. به خاطر شرایط ویژه، کمبودها و 
سختی های طاقت فرســا می توان نخستین سال 
جنگ را با کل دفاع مقدس مقایســه کرد. سالی 
که هیچ تشکیالت، زیرساخت و برنامه ریزی مدونی 

برای اداره جنگ وجود نداشته  است. 

محمد صادق رمضانی مقدم با بیان استفاده از تاریخ 
شفاهی در این مستند، عنوان کرد: بخش عمده 
پژوهش و تحقیقات مجموعه مســتند »سیزده 
پنجاه و نه« با بهره گیری از تاریخ شــفاهی دفاع 
مقدس و در گفت وگو با رزمندگان آن دوره حاصل 
شد. با بررسی خاطرات رزمندگان سال59 به این 
نتیجه رسیدیم که نیروهای مردمی،  جعبه سیاه 
جنگ هســتند. بنابراین رزمندگان ابتدای دفاع 
مقدس و کسانی که واحد ها و رسته های مختلف 
را پایه گذاری کرده اند، ســوژه مجموعه مســتند 

»سیزده پنجاه و نه« شدند. 
این کارگردان با اشاره به رسته های مختلف جنگ 
توضیح داد: در سال های گذشته آثار هنری بیشتر 
به بخش پیشانی جنگ، فرماندهان و افراد شاخص 
پرداخته اند و متأسفانه ابعاد و افراد مختلف دفاع 
مقدس مغفول مانده اند. ما سعی کردیم رسته ای 
به اتفاقات آن دوران نگاه کنیم تا بتوانیم تالش های 
افراد در عرصه ها و رســته های مختلف جنگ را 
به تصویر بکشــیم. برای مثــال 10 تا 12 نفر در 
بخش های مختلف همانند پشتیبانی در تالش اند 
تا یک رزمنــده در خط مقدم جبهه مبارزه کند. 
افــرادی که هیــچ گاه نام آن ها را نشــنیده ایم و 
تالششــان را ندیده ایم. دغدغه اصلی کار از اینجا 
شــکل گرفت تا از زاویه ای متفاوت به ابعاد دیده 
نشده جنگ بپردازیم و قهرمانان بی ادعا را معرفی 

کنیم. بسیاری از رزمندگان دفاع مقدس، رشادت ها 
و ابتکارات عجیبی را در دوران جنگ انجام داده اند، 
اما در تاریخ نامی  از آن ها باقی نمانده  است. مردانی 

که این روزها به فراموشی سپرده شده اند. 

 نیروهای 59 به طور خودجوش 
به منطقه رفته بودند

وی افزود: اعزامی های ســال 59 بخشی از همین 
افراد هستند. زمانی که هیچ زیرساخت، پشتیبانی، 
تشکیالت و ساختاری نبوده ، آنان با دست خالی 
در مقابل دشــمن ایســتاده اند، هرجا توانسته اند 

ســنگر ساخته و به دفاع مشغول شدند. این افراد 
و شــرایطی که در آن قرار داشتند دارای جزئیات 

جذاب و بکری است و باید به آن ها توجه شود. 
وی با اشاره به گفته های این افراد اظهار می کند: به 
طور مثال این افراد در مصاحبه هایشان به این نکته 
اشاره می کردند، زمانی که ما به منطقه رسیدیم 
هیچ تســلیحات و امکانات جنگی وجود نداشت. 
تعدادی اســلحه از رده  خــارج »ام1« باقی مانده 
از دوران جنگ جهانی دوم تنها ســالح نیروهای 

مردمی  بود. 
تســلیحات از رده  خارجی که ارتش قصد امحای 
آن ها را داشت و پیش از جنگ نیروهای آموزش 
به عنوان چوب دستی از آن استفاده می کردند. این 
سالح فرسوده و از رده  خارج در مقابل سالح های 
پیشرفته دشــمن متجاوز، هیچ است. بخشی از 
نیروهای 59، خودجوش به منطقه رفته بودند و 
کسی این ها را اعزام نکرده بود. این افراد می گفتند 
منتظر نماندیم کســی ما را اعــزام کند، با لباس 
شخصی راه افتادیم. بســیاری از نیروهای مبارز 
لباس نظامی  هم نداشــتند. در حوزه تجهیزات و 

پشتیبانی هم وضع به همین شکل بود.
کارگردان مستند »نه کوچک، نه بزرگ« با بیان 
اینکه در این سال ها بعضی رسانه ها به تقدس سازی 
و تقدس گرایی پوچ دفاع مقدس پرداخته اند، اظهار 
کرد: متأسفانه بخشــی از واقعیت ها و مشکالت 

جنگ تحریف شــده اند، بنابراین مخاطبان حس 
شــعارزدگی و شعارگونگی نســبت به آثار دفاع 
مقدس دارند. ما در این مجموعه مســتند سعی 
کردیــم واقعیات جنگ را بی  پرده برای مخاطبان 
نقل کنیم. بازگویی بدون روتوش واقعیت جنگ 
برای مخاطبان جوان امروز احتماالً جذاب و نمکین 
اســت. در تمام جبهه نبرد دب هردان، حتی یک 
تخت حمل بیمار یا آمبوالنس نبوده  اســت. یک 
سیمرغ زوار دررفته عالوه بر جابه جایی رزمندگان 
و رساندن غذا و مهمات، مجروحان را نیز به عقب 
می رســانده  است. کل خط یک بهیار داشته و آن 
بهیار هم پای پیاده مجبور بوده تمام خط را طی 
کند تا بتواند به مجروح های احتمالی کمک رسانی 
کند، کل تجهیزات درمانی هم یک کوله پشــتی 

حاوی تعدادی باند و قرص مسکن بوده است. 
وی در ادامــه بیان کرد: در آن زمان ســپاه هنوز 
ساختار تشکیالتی  گســترده و منظمی  نداشته  
است. ارتش هم به دلیل مسائل مختلف همانند 
پاکسازی بدنه فرماندهی، کمبود نیرو و اختالفات 
داخلی، حائز تشکیالت سیستماتیک درست نبوده  
است. یک سال زمان می برد تا ارتش ترمیم و آماده 
نبرد تهاجمی  شــود. وضعیت جهاد هم به عنوان 
نهادی تازه تأســیس به همین شکل بوده  است.

کمبود امکانات و تجهیزات مهندســی شــرایط 
ویژه ای را برای نیروها به وجود آورده  بود. از تالش ها 
و فداکاری های جوانان انقالبی 59 چندان حرفی 
در تاریخ به میان نیامده است. شنیدن ناگفته ها و 
موارد سانسور شده جنگ و بازگویی شیرین کاری ها 
و لحظات جذابی که رزمندگان خالقانه مشکالت 

را حل می کردند، برای نسل امروز جذابیت دارد.
رمضانی مقدم در پایان با اشــاره به از دست دادن 
خیل زیادی از رزمندگان دفاع مقدس بیان کرد: 
نگرانی مــن پنجاه و نه هایی هســتند که بر اثر 
کهولت ســن و یا بیماری از میــان ما می روند و 
متأسفانه فردی یا نهادی گنجینه  خاطرات و تاریخ 
شفاهی آنان را ثبت و ضبط نکرده  است. این روز ها 
مسئوالن و دســتگاه های ذی ربط به جای حفظ 
و نشر تاریخ جنگ، مشغول ساختمان سازی اند و 
نیروهای مردمی  که جعبه  سیاه جنگ هستند، در 
حال انقراض اند و مسئوالن به حواشی می پردازند. 
متأسفانه بعضی از افرادی که من بنا داشتم برای 
ساخت این مستند به سراغشان بروم در چند سال 
اخیر از دنیا رفته اند و برخی از افراد شــاخص نیز 
درگیر بیماری هستند و دیگر توان همکاری ندارند. 
خاطرات عزیزی را سال گذشته طی مصاحبه ای 
ضبط کردیم و متأســفانه باخبر شدم ایشان به 
سبب بیماری آلزایمر بسیاری از خاطرات را به یاد 
نمی آوردند. ما آخرین نفراتی بودیم که خاطرات 

این شخص را ثبت و ضبط کردیم.

برش

نه هایی  و  پنجاه  من  نگرانی 
هستند که بر اثر کهولت سن و 
و  می روند  ما  میان  از  بیماری  یا 
متأسفانه فردی یا نهادی گنجینه  
خاطرات و تاریخ شفاهی آنان را 

ثبت و ضبط نکرده  است

»سیزده پنجاه و نه« مجموعه مستندی بدون روتوش درباره ناگفته های جنگ

نیروهای مردمی  جعبه سیاه دفاع مقدس هستند
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ــدانگ پالك 3393 فرعى از276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش13 مشهدكه تماميت   كل شش
ــمارات 139520306022000178 و سند  ــان ذيل ثبت دفترالكترونيكى ش مالكيت مشاعى ايش
شماره395304و778877 ثبت واسنادآنها صادر وتسليم شده است. لذا پس از ارجاع موضوع افراز 
دراجراى ماده2 آيين نامه قانون افراز به اينجانبان ميرزايى وبلوچ به سمت نماينده ونقشه بردارثبت 
فريمان و بازديد و معاينه محلى درموعدمقرردرآگهى ابالغ اخطار افراز به تاريخ15 /97/11 منتشره 
در روزنامه خراسان به محل ملك موردتقاضا عزيمت و پس از استقرار درمحل وانجام تطبيق محل 
ــناد مالكيت صادره نسبت به انجام نقشه بردارى از ملك مورد تقاضا اقدام به عمل  موردتقاضا با اس
آمد و بعداً نقشه ترسيمى موارد افراز طى نامه شماره8030 مورخ 97/11/23 به شهردارى فريمان 
ــهردارى فريمان برابرنامه شماره4413 مورخ98/5/2 افراز موردتقاضا را بالمانع  ارسال گرديدكه ش
ــهردارى ممهورنموده است ضمنا ازسوى شعبه  ــه ارسالى را نيز به مهرش ــت و نقش اعالم نموده اس
بايگانى براى قطعات مورد افرازپالكهاى18723 فرعى و18724 فرعى و18725 فرعى منظورشده 
است.لذا ذيًال نخست حدود و مشخصات قطعات مورد افراز و سپس حدود و مشخصات ساير قطعات 

باقيمانده بدين شرح اعالم مى گردد:
ــده  ــاحت200مترمربع داراى پالك18723 فرعى مجزى ش ــدانگ يك قطعه زمين به مس 1. شش
ــماال به  ــهد به حدوداربعه: ش ــع دراراضى فريمان بخش13 مش ــى واق ــى از276 اصل از3393 فرع
ــت به قطعه مورد  ــرقا به طول20/50 متر مرزيس ــت به خيابان12مترى ش طول9/80 متر مرزيس
ــماره پالك18724 فرعى جنوباً به طول9/80 متر مرزيست  افرازمتصرفى محمد نجاتى بزدى به ش
ــال افرازمتصرفى على نجاتى  ــت به قطعه درح ــه باقيمانده پالك غرباً به طول20/50متر مرزيس ب
ــهم اختصاصى آقاى عليرضا نجاتى بزدى  بزدى پالك18725 فرعى حقوق ارتفاقى ندارد (كه درس

قرارمى گيرد)
ــاحت 190 متر مربع داراى پالك 18724 فرعى مجزى شده  ــدانگ يك قطعه زمين به مس 2. شش
از پالك 3393 فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مشهد به حدود اربعه : شماال 
ــت به پالك  ــرقاً به طول 20/50 متر مرزيس ــت به خيابان 12 مترى ش به طول 9/30 متر مرزيس
ــت به پالك باقيمانده غرباً به طول 20/50 متر مرزيست  باقيمانده جنوباً به طول 9/30 متر مرزيس
به پالك 18723 فرعى متصرفى عليرضا نجاتى بزدى حقوق ارتفاقى ندارد ( كه در سهم اختصاصى 

آقاى محمد نجاتى بزدى قرار ميگيرد )
3. ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 427 مترمربع داراى پالك 18725 فرعى مجزى شده از 
ــماال  ــهد به حدود اربعه : ش پالك 3393 فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مش
ــت به پالك  ــرقاً به طول 20/50 متر مرزيس ــت به خيابان 12 مترى ش به طول 20/90 متر مرزيس

ــت به پالك  ــى متصرفى آقاى عليرضا نجاتى بزدى جنوباً به طول 20/90 متر مرزيس 18723 فرع
باقيمانده غرباً به طول 20/50 متر مرزيست به پالك حقوق ارتفاقى ندارد ( كه در سهم اختصاصى 

آقاى على نجاتى بزدى قرار ميگيرد )
ــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 200 مترمربع  ــخصات قطعه اول باقيمانده : شش 4. حدود و مش
داراى پالك باقيمانده 3393 فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مشهد به حدود 
ــت به بلوار شرقاً به طول 25 متر مرزيست به پالك مجاور  ــماال به طول 8/02 متر مرزيس اربعه : ش
ــت به پالك مجاور  ــت به پالك مجاور غرباً به طول 25  متر مرزيس جنوباً به طول 8  متر مرزيس

حقوق ارتفاقى ندارد ( كه در سهم مالكين مشاعى قرار ميگيرد )
ــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 100 مترمربع  ــخصات قطعه دوم باقيمانده : شش 5. حدود و مش
داراى پالك باقيمانده 3393 فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مشهد به حدود 
اربعه : شماال به طول 4 متر مرزيست به بلوار شرقاً به طول 25 متر مرزيست به پالك مجاور جنوباً 
ــت به پالك مجاور حقوق  ــت به پالك مجاور غرباً به طول 25  متر مرزيس به طول 4  متر مرزيس

ارتفاقى ندارد ( كه در سهم ساير مالكين مشاعى قرار ميگيرد )
ــخصات قطعه سوم باقيمانده : ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 200 مترمربع  6. حدود و مش
داراى پالك باقيمانده 3393 فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مشهد به حدود 
اربعه : شماال به طول 8 متر مرزيست به بلوار شرقاً به طول 25 متر مرزيست به پالك مجاور جنوباً 
ــت به پالك مجاور  ــت به پالك مجاور2)به طول 4/50 متر مرزيس ــه طول 1) 3/50  متر مرزيس ب
ــاير مالكين  ــهم س ــت به پالك مجاور حقوق ارتفاقى ندارد ( كه در س غرباً به طول 25  متر مرزيس

مشاعى قرار ميگيرد )
ــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 2304/80  ــخصات قطعه چهارم باقيمانده : شش 7. حدود و مش
ــى فريمان بخش 13  ــى از 276 اصلى واقع در اراض ــالك باقيمانده 3393 فرع ــع داراى پ مترمرب
مشهد به حدود اربعه : شماال به طول 95/05 متر مرزيست به كمربندى شرقاً به طول 66/45 متر 
مرزيست به پالك مجاور جنوباً بدون طول ابعاد (نقطه اى است) غرباً به طول 69/40  متر مرزيست 

به پالك مجاور حقوق ارتفاقى ندارد ( كه در سهم ساير مالكين مشاعى قرار ميگيرد )
8. حدود و مشخصات قطعه پنجم باقيمانده : ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 3929 مترمربع 
داراى پالك باقيمانده 3393 فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مشهد به حدود 
اربعه : شماال به طولهاى 83/23 متر مرزيست به خيابان و به طول 20/50 متر(حالت شرقى دارد) 
ــت به پالك18725 فرعى متصرفى على نجاتى (مورد افراز) و  ــمت مرزيس و 20/90 متر(هردو قس
به طول 9/80  متر مرزيست به پالك 18723 فرعى مورد افراز متصرفى عليرضا نجاتى و به طول 
ــت به پالك  ــمت اخير مرزيس ــمت اخير حالت غربى دارد) هر دو قس 9/30 متر و 20/50 متر (قس
ــرقاً به  ــت به خيابان ش 18724 فرعى محمد نجاتى بزدى (مورد افراز) و به طول 8/14 متر مرزيس
ــت به كمربندى  طولهاى 10/25 متر و 9/74 متر به ملك مجاور جنوباً به طول 86/32 متر مرزيس
غرباً به طولهاى 11/28 متر و 26 متر و 11/38 متر و 26/73 متر (همگى به صورت منكسر) و به 
طول 56/60 متر (حالت جنوبى دارد) و بطول 18/35 متر همگى مرزيست به پالك مجاور حقوق 

ارتفاقى ندارد ( كه در سهم ساير مالكين مشاعى قرار ميگيرد )
مالك مورد تقاضاى افراز نقشه بردار ثبت(بلوچ) نماينده ثبت(ميرزايى)

حسين كهندل به وكالت از طريق هر سه نفر
مالكين برابر وكالت شماره 16465 و 16473 و 16464

ــتور مقتضى به حضور  ــتند به ماده 4 آيين نامه قانون افراز جهت صدور هرگونه دس لذا مراتب مس

گزارش ميگردد.
دفترآقايان بلوچ و ميرزايى در صورت انطباق مقدار تصرفات متقاضيان افراز با مقدار مالكيت ثبتى 
ــاع رسيدگى و اقدام نماييد  ــتند به مواد 5 و 6 آيين نامه قانون افراز امالك مش ــاعى وى و مس مش

9808700.
 رييس ثبت اسناد و امالك فريمان

محمدرضا رجايى مقدم

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︺︣﹁️ ︎︣د︦ ︵﹢س 
﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۴٩٨ و 

١٠٣٨٠١٣٩٩٩٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
﹞︀ره   ︫﹤ ــ︡ : آ﹇︀ی ︧﹫﹟ ﹋︪﹫︣ی︋  ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
 ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝︨ ﹤︋ ٢١٢١۵۶١۵٨٧ ﹩﹚﹞
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤ ︀د﹇﹩︋  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه آ﹇︀ی ر﹨︀م︮ 
 ﹩︋ ﹩︋ ﹜﹡︀︠ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ٢١٢١٧۵۶٢٣١
︫︀دی ﹡﹫﹉ ر﹁︺️ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴١٣٠٢۵۵۵ 
︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل 

ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶١٩٣٢٠) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

/ع
۹۸
۰۸
۷۲
۲

︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹡︣م ا﹁︤ار ر﹨︣و   آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︨﹫︧︐﹛ ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

٣٩۶١١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۵۴٠٨٠ 
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ 

١٣٩۶,١٢,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ :
 ١ - ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡ آور ر︨﹞﹩ 
و ︋︀﹡﹊﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹉ ، ︨﹀︐﹥ ، ︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀ 
︀ ا﹝︱︀ء ︔︀︋️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه  و ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩︋ 
( ﹝︖︐︊﹩ ﹝﹞︡زاده ︨ــ﹆︀ء ) ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ 
﹝︺︐︊ــ︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و ﹡﹫︤ ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و ﹝﹊︀︑︊︀ت 
دا︠﹙ــ﹩ ︋︀ ا﹝︱ــ︀ی ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ــ︣ه ( ﹝︖︐︊﹩ 

.︫︡︀︊﹫﹞ ︣︊︐︺﹞ ، ️﹋︫︣ ︣﹞ ︡زاده ︨﹆︀ء ) و﹝﹞
  اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶١٩۴٠۵) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

/ع
۹۸
۰۸
۷۳
۲

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا﹁﹅ ﹝︺︡ن ︑︀︋︣ان ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
۴۴٩٠١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶١٠٣١۵

︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠١,٢٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ 
 ﹤ ︡﹝︀ت ﹝︣︡️ آو︥ه ار﹇︀م ا﹝﹫﹟︋  ــ︡. ٢- ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︠   ︫﹟﹫﹫︺︑
︫ــ﹞︀ره ︔۴۵٩٠️︊و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩١۴٠٠۴٨٨٣۵٩٢ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ و 
﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︎﹫︀م ﹝︀︨︉ ا︣ا﹡﹫︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٩٨٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
 ٩٨,٩,٣٠ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ١۴٠٠٧۴۶۶٠٠٠︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨︀ل
 ︉﹢︭︑ ﹤︋ ︋ــ﹥ ٩٧,٩,٣٠ ﹩︐﹠﹞ ﹩︀ی ﹝︀﹜ــ︑︀ب ︫ــ︡﹡︡ ٣ - ︮﹢ر︐﹡ــ﹟ و ا﹫﹫︺︑

ر︨﹫︡.
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 

(۶١٩٣٩١) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞

/ع
۹۸
۰۸
۷۳
۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︮﹠︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹩ زر︀ب ︑﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص                            
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢٨٣٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٨۵١۶۴ 

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡ : - ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡: ︠︀﹡﹛ ﹡︀دره 
︎﹢︨︐﹫﹟ ︡﹞ ️﹝︨ ﹤︋ ﹩︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٢٠٢٣۶٢۵١ 
آ﹇ــ︀ی ︾﹑﹝︧ــ﹟ ︎﹢︨ــ︐﹫﹟ ــ﹩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر﹫ــ︦ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه ︋ــ﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ 
٠٩٣١٩۴۴٧٢۴ ︠︀﹡﹛ ︡︮﹆﹥ ︎﹢︨ــ︐﹫﹟ ︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ﹩︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٣۶٧٣٩۴ ︋︣ای ﹝︡ت دو︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. ا﹝︱︀ ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د 
اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور ︫ــ︣﹋️ ︋︀ ﹉ ا﹝︱︀ از دو ا﹝︱︀ی ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
 ︣﹞ و (﹩ ﹟﹫︐︨﹢ ﹢︨ــ︐﹫﹟ ︡﹞ ︀ (﹩︣︻︀﹝﹏ (︠︀﹡﹛ ﹡︀دره︎  (آ﹇︀ی ︾﹑﹝︧ــ﹟︎ 

︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.  
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 

(۶١٩۴١٠) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞
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 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ﹡︀در ﹝︨ ️﹋︫︣ ︪︡︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
٧۶٨٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٣۴٨٣٨

 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٩,١٣٩٨,٠۵ 
ــ︀ل  ︣ای ﹝︡ت دو︨   ︋﹏︣ار ذ﹇ ﹤ ــ︡ : - ا︻︱ــ︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
ا﹡︐ــ︀ب ﹎︣د︡﹡ــ︡: ︠︀﹡﹛ را︲﹫﹥ راد︋ــ﹢ی ﹡﹫︀ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٢٩٠٧٨۴٩ و آ﹇︀ی 
 ﹤  ︋﹩ ﹟﹫︐︨﹢  ︎﹤﹆︡  ︮﹜﹡︀ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣١٩۴۴٧٢۴ و︠   ︫﹤  ︋﹩ ﹟﹫︐︨﹢ ︾﹑﹝︧ــ﹟︎ 
 ﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٨٢٣۴٨٨٧٢︋   ︫﹤ ︀﹡﹛ ا﹜﹥ ا︐︪︀م ﹡﹫︀︋  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٣۶٧٣٩۴ -︠ 
︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل و آ﹇︀ی ︗﹢اد ︎︣و﹡︡ه ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢٢۴١٩٨٣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
︋︀زرس ا︮﹙﹩ ︋︣ای ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س 

︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 

(۶١٩۴٠٢) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞ /ع
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