
عملیاتسایبریسعودیها
یکــی از فعــاالن توییتری با انتشــار آمار 
رسمی این شبکه اجتماعی از هشتگ های 
ترند شــده در کشورهای مختلف، هشتگ 
جنجالی #العراق_ینتفــض که این روزها 
در پی ناآرامی های عــراق در توییتر ترند 
شده را بررسی کرد. این کاربر نوشته است: 
»هشــتگ #العراق_ینتفــض که طراحی 
سعودی ها برای جنگ رسانه ای در مورد ناآرامی های عراق است، به این شرح در 
کشورهای عربی ترند اول بوده؛ بحرین ۲۴ساعت؛ مصر ۲۰ساعت؛ اردن ۱۹ساعت؛ 
کویت ۱۴ساعت؛ لبنان چهار ساعت؛ قطر ۲۴ساعت؛ امارات ۱۹ساعت. این آمار، 
تفکیک توان سایبری سعودی ها بین کشورهای عربی  است و نشان می دهد که 

قدرت عملیات سایبری سعودی ها، در کدام کشورها بیشتر و اثرگذارتر است«.

ازاربعیندستنمیکشیم
کاربــران توییتر در پاســخ به هشــتگ 
#حب_ هشــتگ های  #العراق_ینتفض، 
#ایران_و_العراق_ و  الحســین_یجمعنا 

الیمکن_الفراق را در توییتــر داغ کردند. 
کاربری نوشته است: »یکی از بازو های اصلی 
برای فتنه ها، استفاده از سلبریتی ها یا افراد 
سرشناس است. برخی از توییت های منتشر 
شده  سلبریتی های غیر عراقی: شیال سبت هنرمند بحرینی، الیسا هنرمند لبنانی، 
شمس هنرمند کویتی، پیام رندا البحیری هنرمند مصری، جو رعد هنرمند لبنانی 
و...«. کاربر دیگری هم نوشــته است: »اگر قرار بود با چند شبهه و شعار و زخم 
زبان دســت از دامان محرم برداریم، همان موقع که جریان های خاص توییتری 
نوشتند »باید زیارت عاشورایی دیگر و عاری از عبارات خشونت بار بنویسیم« باید 

قید اربعین را می زدیم«.

گریههایمراجمعکردم
مــژده لواســانی با انتشــار تصویــری از 
جاسوئیچی دست ســازی که اهالی محله 
محروم »هرندی« تهران به او هدیه داده اند، 
در اینستاگرامش نوشت: »قشنگ ترین هدیه 
امروز من، هنر دختــرکان منطقه هرندی 
تهران... کاش بیشــتر به فریاد خانواده های 
این منطقه برسیم. یه مادر بغلم کرد و گفت: 
توی تلویزیون بگو ما با مواد فروشا چه کنیم که جمعشون نمی کنند؟ گفت: بچم 
که از مدرســه میاد بهش مواد تعارف می کنند. من هم سعی کردم گریه نکنم. 
گفتم: قول می دم بگم. گریه هام رو جمع کردم و نشستم توی اسنپ و زار زدم...«.

خیالشهمقشنگبود
فضه ســادات حســینی، مجری تلویزیون 
با انتشــار تصاویری از ســفر زیارتی اش به 
مشهد، در اینستاگرام نوشت: »همیشه یکی 
از آرزوهایم این بود صبح که از خواب بیدار 
می شوم، پنجره اتاقم  را باز کنم و از نزدیک 
به آقا سالم بگویم. خیالش هم قشنگ بود. 
راستش دلم می خواست پنجره خانه ام رو به 
بین الحرمین باشد یا شارع رسول نجف یا شاید همین جا، مشهدالرضا. فرقی نمی کرد. 
فقط می خواســتم صبح به صبح از نزدیک سالم بدهم و جواب سالم بشنوم«.

 مجلس عدل مظفر
چند مــاه پیش از تشــکیل نخســتین دوره مجلس و 
همزمان با بــاال گرفتن تب مشــروطه خواهی در میان 
ایرانی ها، مظفرالدین شاه زیر فشار روحانیون، روشنفکران، 
دانشــجویان و بخشی از مردم و بازاریان، سرانجام فرمان 
تشــکیل مجلس را امضا کرد. در اولین دستخطی که از 
پادشاه ایران باقی مانده، تأکید شده باید مجلسی با عنوان 
»مجلس شورای ملی« تشکیل شود، اما مظفرالدین شاه 
در دومین دســتخطش که مجوز اصلی تشکیل مجلس 
به حساب می آید، قید کرده به علت درخواست های مکرر 
»مردم مســلمان ایران زمین« نام مجلس باید »شورای 
اسالمی« باشد. با وجود این اما بعدها انگار زور درباریان و 
روشنفکران به زور روحانیون و بازاریان و نمایندگان اصناف 
مختلف چربید و نام »شــورای ملی« برای مجلس ایران 
انتخاب شد. هرچند دست آخر تمام نمایندگان این نام را 
پذیرفتند اما به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه 
و برای تشکر از او، در برخی موارد به مجلس شورای ملی 
ایــران، »دارالظفر« یا »عدل مظفــر« می گفتند. این نام 
کم کم سر زبان مردم افتاد و تا سالیان سال و حتی پس از 
مرگ مظفرالدین شاه هم مردم کوچه و بازار، مجلس را به 

نام »مجلس دارالظفر« می شناختند.

 60 کرسی برای تهران
پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در 
مرداد ۱۲۸۵، حدود دو ماه طول کشید تا مجلس موقت 
یا همان مجلس مؤسســان که وظیفه اصلی شان تدوین 
نظام نامه انتخابات مجلس ملی در تهران بود، تشــکیل 
شود. طبق نظام نامه انتخابات یکمین مجلس شورای ملی، 
انتخابات نه به صورت تقســیم بندی کشور به حوزه های 
انتخابی، بلکه بر اساس جایگاه های اجتماعی و به صورت 
طبقاتی انجام می شــد، به همیــن خاطر نمایندگان آن 
عمدتاً تجار، روحانیون و رؤسای اصناف بازار تهران بودند. 
بر اســاس این قانون، انتخاب شدگان به 6 طبقه تقسیم 
می شــدند: شــاهزادگان و قاجارها، روحانیون و طالب، 
اعیان و اشــراف، تجار داری تجارتخانه معین، مالکان با 
حداقل هزار تومان دارایی و صنعتگران و پیشــه وران از 
صنوف شناخته شده و دارای مغازه ای با شرایط مشخص. 
انتخاب شوندگان شــامل ۱۵6 نماینده بودند که از این 
تعداد 6۰ کرسی به تهران و ۹6 کرسی به ایالت های دیگر 
اختصاص داده شده بود. انتخابات ایالتی هم در دو مرحله 
انجام می شد. در مرحله اول انجمن های ایالتی تشکیل و 
سپس از میان آن ها نمایندگانی برای مجلس ملی انتخاب 

می شدند. انتخابات تهران اما یک مرحله ای بود.
عالوه بــر این ها، همه مردم حق رأی دادن نداشــتند و 
فقط شــاهزادگان و درباریان، روحانیون و طلبه ها، اعیان 
و اشــراف، تاجران، مالکان، زمین داران و رؤسای اصناف 

می توانستند در انتخابات شرکت کنند.

 خانه  ملیجک
از ۱۴ مهر ۱۲۸۵ که مظفرالدین شــاه را با اوضاع وخیم 
جســمانی، به زور روی کرســی مجلس نشاندند و آقای 
پادشاه کوتاه و مختصر و با صداي ضعیف و لرزان گفت: 
»۱۰ سال اســت آرزوي این روز را داشتم، الحمدهلل که 
به مقصود خود رســیدم« تا ۱۴ مهر ۱3۵7 که آخرین 
دوره مجلس شــورای ملی کار خودش را آغاز کرد، روی 
هم رفته ۲۴ دوره مجلس تشکیل شد. هرچند نخستین 
جلسه مجلس شــورای ملی در کاخ گلستان برپا شد اما 

ســایر جلســات تا پیش از انقالب، در خانه ای در میدان 
بهارستان، کنار مدرسه و مسجد سپهساالر برگزار می شد. 
این خانه توسط »میرزا مهدی خان شقاقی« برای میرزا 
حسین خان سپهساالر مشــیرالدوله، همان صدراعظم 
معروف دوره ناصری ساخته شــده بود که پس از مرگ 
مشیرالدوله تا پیش از آغاز به کار مجلس، غالم علی خان 
ملیجک و همسرش اخترالدوله )دختر ناصرالدین شاه( در 

آن زندگی می کردند.

 پیش از دو سالگی
نمایندگان مجلس اول در نخســتین گامشــان، سندی 
که خودشــان آن را قانون اساســی کشور می دانستند به 
تصویب رساندند. این سند اما هیچ جوره یک سند حقوقی 
استاندارد به حساب نمی آمد و بیشتر نظام نامه انتخاباتی 
 نماینــدگان برای دوره های بعدی بود. مظفرالدین شــاه
اما در ۹ دی یعنی پنج روز پیش از مرگش، سند تصویب 
شــده در مجلــس را امضا کرد و از آنجــا به بعد بود که 
نمایندگان به صرافِت فرســتادن چند حقوقدان به اروپا 
و ترجمه قانون اساسی کشورهای دیگر افتادند تا قانون 
اساسی اصلی کشــور را بر اساس اصول حقوقی روز دنیا 
و بــا عنوان متمم قانون اساســی، تنظیم کنند. هرچند 
محمدعلی شــاه هم مثل پدر به زورِ تــوده مردم زیر بار 
امضای متمم قانون اساســی رفت اما آقای پادشاه چند 
صباح بعد به بهانه شورِش مشــروطه خواهان در تهران، 
مجلس شــورای ملی را به توپ بست تا نخستین دوره 

مجلس، پیش از دو سالگی، تعطیل شود.

 پس از لیاخوف
پس از به توپ بستن مجلس، حدود یک سال طول کشید 
تا مجلس دوباره در کشورمان پا بگیرد. یعنی از دوم تیرماه 
۱۲۸7 که لیاخوف مجلس را به توپ بست، تا ۲۸ تیرماه 
۱۲۸۸ که پس از فتح تهران توســط مشروطه خواهان، 
۵۰۰ نماینــده از میان نمایندگان مجلس اول، نیروهای 
مجاهدین و بختیاری، بــازاری و آزادی خواهان، در خانه 
سپهساالر جمع شدند و از میان خودشان اعضای مجلس 

دوم را انتخاب کردند.
برخالف دوره اول که هنوز احزاب پا به عرصه سیاســت 
ایران نگذاشته بودند، در دوره دوم مجلس، دو فراکسیون 
حضور داشتند: یکی فرقه اعتدالی با ۵3 نماینده و گرایش 
محافظــه کار و دیگری فرقه دموکرات با ۲7 کرســی و 
گرایش اصالح طلب. آیت اهلل بهبهانی و آیت اهلل طباطبایی 
پرچمداران ایــن اعتدالیون بودند که حمایت روحانیون، 
تجار و پیشه وران را با خودشان داشتند و تقی زاده، تربیت 
و مساوات هم رهبران دموکرات ها بودند که بیشتر مورد 

حمایت روشنفکران و دانشجویان قرار داشتند.

 نمایندگاِن دستچین شده
»نظر به اینکه عدم رضایت از سلطنت قاجار و شکایاتی 
که از این خانواده می شود به درجه ای رسیده که مملکت 
را به مخاطره می کشــاند و هرچــه زودتر باید به بحران 
فعلی خاتمه داد، امضاکنندگان با قید دو فوریت پیشنهاد 
می کنیم مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نمایند: 
ماده واحده- »مجلس شــورای ملی به نام سعادت ملت 
انقراض سلطنت قاجاریه را اعالم نموده و حکومت موقتی 
را در حــدود قانون اساســی و قوانین موضوعه مملکتی 
به شــخص آقا رضاخان پهلوی واگذار می نمایند. تعیین 
تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان 

است که برای تغییر مواد 37،36، 3۸ و ۴۰ متمم قانون 
اساسی تشکیل می شود«.

قرائت این متن توسط جمعی از نمایندگان مجلس ششم 
در روز ۹ آبان ۱3۰۴، مقدمه تشــکیل مجلس مؤسسان 
برای تغییر قانون اساسی به نفع رضاخان بود. نمایندگان 
مجلس ششــم را رضاخان از طریق نفوذش در سیستم 
حکومتی، از قبل دســتچین کرده بود. به همین خاطر 
وقتی طرح تشکیل مجلس مؤسسان به مجلس شورای 
ملی ارائه شد، هیچ کس به جز سیدحسن تقی زاده، حسین 
عالء، محمد مصدق و یحیی دولت آبادی، با آن مخالفت 
نکرد. این چهار نماینده پس از قرائت این طرح، مجلس 
را ترک کردند و قانون تشکیل مجلس مؤسسان، با رأی 

مثبت همه نمایندگان حاضر به تصویب رسید.

 دو مجلسه شدیم
پــس از روی کار آمدن محمدرضــا، در ۱3۲۸ مجلس 
مؤسســان یک بار دیگر تشــکیل شــد تا چنــد بند از 
قانون اساسی را در راســتای افزایش اختیارات پادشاه و 
تشکیل مجلس سنا که قرار بود نظرات پادشاه را به طور 
غیرمستقیم به نمایندگان مجلس شورای ملی تحمیل 
کند، تغییر دهــد. اولین دوره مجلس ســنا همزمان با 
شــانزدهمین دوره مجلس شــورای ملی در ۲۰ بهمن 
۱3۲۸ تشکیل شد، اما در ســال ۱33۱، وقتی مبارزات 
ملی شدن صنعت نفت باال گرفت، دکتر مصدق از ورود 
سناتورها به عمارت مجلس شــورای ملی در بهارستان 
جلوگیری کرد و این مجلس تا یک ســال بعد و پس از 
کودتای ســال ۱33۲ تعطیل شد. البته نمایندگان سنا 
در این مدت، جلساتشــان را در خانه نظام السلطنه مافی 
تشکیل می دادند. مجلس ســنا به جز دوره اول، 6 دوره 
دیگر در عرصه سیاسی ایران حضور داشت. آخرین دوره 
آن هم ۱7 شهریور سال ۱3۵۴ آغاز به کار کرد و همزمان 

با انقالب اسالمی منحل شد.

 داغ ترین مجلِس پس از انقالب
اسفند سال ۵۸ بود که نخستین مرحله انتخابات مجلس 
پس از انقالب برگزار شد. دو ماه بعد، یعنی ۱۹ اردیبهشت 
سال ۵۹ هم مردم برای برگزاری دومین مرحله انتخابات 
مجلس، پای صندوق رفتند. نخســتین جلسه مجلس 
پس از انقالب که هنوز با نام »شــورای ملی« شــناخته 
می شــد کمتر از ۲۰ روز بعد یعنی 7 خردادماه برپا شد. 
3۱ تیرماه همان سال نمایندگان به تغییر نام مجلس از 
»شورای ملی« به »شورای اسالمی« رأی دادند. هرچند 
یداهلل سحابی در ابتدا بابت سن و سالش به عنوان رئیس 
مجلس انتخاب شــد اما پس از تصویــب اعتبارنامه ها، 
نمایندگان هیئت رئیســه دائمــی را انتخاب کردند که 
بر اساس آن اکبرهاشمی رفســنجانی عهده دار ریاست 
مجلس شد و ســید اکبر پرورش، سید محمد موسوی 
خوئینی ها، حبیب اهلل عسگراوالدی، محمد یزدی و سید 
محمد خامنه ای هم نایب رئیســی مجلــس را بر عهده 
گرفتند. تقریباً تمام منابع تاریخی مجلس اول را داغ ترین 
و پرحاشــیه ترین مجلس پس از انقالب می دانند، چون 
حتی اگر حضور چندین حزب سیاسی به جز جمهوری 
اسالمی، نهضت آزادی ایران و جنبش مسلمانان مبارز را 
در نظر نگیریم، اقدامات پرحاشــیه ای مثل تصویب عدم 
کفایت سیاســی بنی صدر و تصویب آزادی گروگان های 
سفارت آمریکا، به تنهایی می تواند یک مجلس را در تاریخ 

کشورمان ماندگار کند!

بادهاهیچکارهاند...
رقیهتوسلی:از بازارروز برمی گردم. سرکار نرفته ام و به هزار بال و بدبختی 
مرخصی گرفته ام. توی زنبیلم ســیب و هویج و فلفل دلمه پیدا می شود و 

یک عدد گلدان زرد سفالی.
بــه خودم می گویم با این گلودرد و تِب ســمج، فقط یکراســت عطاری... 
آویشــن و کاســنی و بُخور... بعد هم خانه و سوپ و خواب... مرتب کردن 
کابینت ها وغیره بماند بــرای... لرزش جیِب چپ، برنامه ریزی ام را متوقف 

می کند...
»فرید« اســت آن ور خط... دســتپاچه. حرف هایش را که می شنوم، آن 
آدِم بی حــاِل برنامه ریز، به ســرعت نور در من ناپدید می شــود و زنی را 
می بینــم ُهول که یــادش نمانده حتی چهارچرخــش را کجای خیابان 
پارک کرده... اســنپ می گیــرم و به راننده آدرس می دهم. نرســیده به 
اورژانس، »آفرینش« را می بینم. از سماور برقی که ترکیده و از چشم های 
آســیب دیده برادرخان می گوید. از شــوک، از دکترها که جراحت قرنیه 

تشخیصشان است...!
لرزان تر از قبل به ســالن نزدیک می شــوم... در راه به خودم تلنگر می زنم 
این همــه ذکر بلدی، چرا ســاکتی...؟ خونســردی ات را حفظ کن برای 
قشــنگ ترین چشــم های دنیا باید رو بزنی به خدا. صدقه می اندازم و به 
روزهایی فکر می کنم که کمابیش همه مان مضحکانه فکر می کنیم صاحب 
و برنامه ریزش هستیم. به برگ های پاییزی که چندوقتی است دوروبرمان 

می ریزند و حواسمان نیست بادها هم هیچ کاره اند اگر او نخواهد.
پایاننوشت:

۱-چشم های پُردرد برادرخان را از بیمارستان مرخص می کنیم. پانسمان 
شده اند. سه روز دیگر، وقت معاینه مجدد است.

۲-گلداِن زرد، عمرش به دنیا نبود. گلی توی شکمش کاشته نشد. 
3-کاش آســان نگذرم از امروز... وقتی ســوپ و عطاری و خوابی در کار 
نبود و دســتم آمد خواسِت آدمیزاد، تحت امضا و خواسِت او است که رقم 

می خورد!
به قول خانجان همیشه باید یک »ان شاءاهلل« گذاشت سرگِل برنامه ها.

مجبورشدم
قدسزندگی:شاید بهتر بود 
سازندگان قسمت سوم سریال 
»ستایش« عجله نمی کردند و 
شــخصیت »صابر« را به قتل 

نمی رساندند! 
می پرســید چرا؟ »رامســین 
بازیگــر نقش صابر  کبریتی« 
مهاجرت  پیــش  مدتــی  که 

کــرد و خیلــی زود هم از مهاجــرت و همکاری با شــبکه های آن طرف 
آبی، پشــیمان شــد، دوباره از پشــیمانی اش گفته و اینکــه دلش برای 
ایــران و بازیگری در کشــورش لــک زده اســت: »اآلن در کانادا زندگی 
می کنــم و مشــغول به کار پذیرش دانشــجو هســتم، هیــچ کاری که 
مربوط بــه بازیگری و ماهواره باشــد انجام نمی دهــم... منتظرم که این 
دوران تمام شــود تا شــرایط مساعد شــود و بتوانم به ایران برگردم و به 
 کارم ادامــه دهم... مــن آدم روابط و میهمانی ها نبــودم، به همین دلیل 
کم کار و کم کارتر می شدم. باز هم عرض می کنم که مجبور شدم به شبکه 

جم بروم اما خیلی وقت است که از رفتنم پشیمانم«.

 مجازآباد
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 مردان کوالکوویچ 
به برزیل رسیدند

تیمملیدرراهالمپیکرویجوانهاحسابکردهاست

 ملی پوشان هندبال 
در برزخ لژیونرها

190تعزیهخوانبهچهارزباندرپیادهرویاربعیننمایشاجرامیکنند
j هنر برای حسین

نیازمندغفلتیم!
پایان کودکی شــاید آغاز ورود »مالل« به زندگی آدمیزاد باشــد. عمل بدون 
انگیزه های شــاد کودکانه مالل آور است و شادی کودکی، حاصل شنا کردن در 
اقیانوس نادانسته هاست. ما از مواجهه مدام با چیزهایی که نمی دانیم غرق لذت 
می شویم. کودک، رابینسون کروزوئه ای است که هر لحظه در جزیره تازه ای فرود 
می آید. لذت یافتن پایابی تازه در اقیانوس نادانسته ها به کودک امکان می دهد 
در این دنیای بهت آور تازه، زنده بماند و با شــور و شوق، جزئیات زندگی را فرا 
بگیرد. اما آدمیزاد در این سیر گاهی به جایی می رسد که گمان می کند دیگر به 
همه چیز رسیده است و چیز تازه ای نیست که پیدا کند و از شعف پیدا کردن 
آن سرمســت شود؛ این وضعیتی است که بسیاری از ما با آن روبه رو می شویم. 

چه باید کرد که مالل، ما را پژمرده نکند و اجازه حیات شاداب را از ما نگیرد؟
حفظ کودکی مهم ترین راهبرد اســت. ما در بزرگسالی با هر فرزندمان دوباره 
تن به اقیانوس نادانسته ها می زنیم و از کشف کوچک ترین و ساده ترین چیزها 
سرمست می شــویم. همان قدر که ما معلم بچه ها هستیم آن ها هم محافظ 
و معلم ما هســتند و ما را از غرورهایمان پیــاده می کنند و دوباره به کودکی 
برمی گردانند. ندانســتن به ما انگیزه می دهد که بــه دنبال دانایی برویم و به 
ما ارزش هر چیز را متذکر می شــود. ســاده ترین آموزش ها برای بچه های ما 
نکات بسیار مهمی هستند. وقتی به فرزندم درباره نرده های کنار باغچه توضیح 
می دهم احســاس او شبیه احساس ابن سیناست. او در آن لحظه دانشمندی 
کوچک اســت که حکمت چیزی را می فهمد و لــذت می برد. این لذت بین 
کودک سه ساله و دانشــمندان مشترک است و ما بزرگ ترها در کنار بچه ها 

دوباره این لذت را مزمزه می کنیم.
اما زندگی و عادت های روزمره زندگی آن قدر قدرت دارند که حتی کودکان را 
برای ما عادی کنند، ما بی توجه می شــویم و بی توجه شدن خروج از انسانیت 
است. نگهداری از حیوانات برای خیلی از مردم این روزها همین کارکرد را دارد 
که آن ها را با نادانســتگی و کودکی روبــه رو می کند. حیوان هر روز به همان 
اندازه روز قبل به پدیده های ساده زندگی تمایل نشان می دهد. برای یک گربه 
دراز کشیدن در آفتاب همیشه دلچسب است. حسی که بسیاری از ما جز در 
سواحل آنچنانی به آن بی اعتنایی می کنیم. زنبور ها در هر لحظه با تمام توان 
زنبور هستند و همین اســت که نگهداری از حیوانات را برای آدم های دوران 
ماشــین و رایانه دلچسب کرده است. هجوم اطالعات و آگاهی ها ما را نیازمند 
غفلت کرده است و این غفلت در طبیعت وجود دارد. چه حکمتی داشته آن 
شاعری که گفته: تا بدانجا رسید دانش من/ که بدانم همی که نادانم. باالترین 

نشاط در همین جمله ساده نهفته است.

محمد نادری، مدافع ملی پوش پرسپولیس که در مشهد 
در ترکیب ثابت به میدان رفت و عملکرد خوبی 
هم داشــت، به تیم ملــی دوباره دعوت 
شــد.او که به خوبی نفوذ می کند و از 
قدرت باالیی برای جا گذاشتن حریف 
مستقیم برخوردار است، در پست های 
مختلفی توانایی بازی دارد. به همین 
خاطر هم هســت که چشــم مربیان 

آرژانتینی و بلژیکی را گرفته است.
پسازبازیدرمشهدنظرتدرمورد

شهرخودروچیست؟
حریفمان قدر بود و فوتبال خوبی را به نمایش 
گذاشت. در کل سرعت بازی خیلی باال بود و 
تماشاگران یک بازی باکیفیت را تماشا کردند.
تیم آقا یحیی تمام ابزار الزم برای قهرمانی در 
لیگ برتر را دارد. بازیکنان با کیفیت، استادیوم 

عالی و تماشاگران پر شور...

چه خبر؟

روزمره نگاری

روزنوشتههایعلیمحمدمؤدب

کلیدها

113سالپیش،نخستیندورهمجلسشورادرایرانآغازبهکارکرد
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حمیدرضا عرب: محمد نادری، مدافع ملی پوش پرسپولیس 
که در مشهد در ترکیب ثابت به میدان رفت و عملکرد خوبی 
هم داشت، به تیم ملی هم دوباره دعوت شد.او که به خوبی نفوذ 
می کند و از قدرت باالیی برای جا گذاشتن حریف مستقیم 
برخوردار است، در پست های مختلفی توانایی بازی دارد. به 
همین خاطر هم هست که چشم مربیان آرژانتینی و بلژیکی 

را گرفته است.

  پس از بازی در مشهد نظرت در مورد شهرخودرو 
چیست؟

حریفمان قدر بود و فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت. در کل 
سرعت بازی خیلی باال بود و تماشاگران یک بازی باکیفیت 
را تماشــا کردند.تیم آقا یحیی تمام ابزار الزم برای قهرمانی 
در لیگ برتر را دارد. بازیکنان با کیفیت، اســتادیوم عالی و 

تماشاگران پر شور.

  در مشهد شکست بدی خوردید. 
می شد بازی را مساوی تمام کنید.

از لحاظ ایجاد موقعیت تیم ما بهتر بود 
و حقمان برد بود. حریف روی یک 

ضربه ایستگاهی به گل رسید، 
در حالی که ما فرصت های 

بــه مراتــب بهتری 
داشتیم و آن ها را از 

دست دادیم. 

دوبــازی    
اخیر نشان داد که 

سال  پرسپولیس 
قبل نیستید. این را 

قبول داری؟
نه .در این بازی خیلی خوب ظاهر  
شدیم، حتی بهتر از بازی های قبل، 
بدشانسی آوردیم. موقعیت های ما 

را ببینید. مطمئنم حتی اگر زودتر 
گل می خوردیم به راحتی جبران 
می کردیم. در آخرین ثانیه غفلت 

کردیم.

  در مورد سه گل در 6 بازی چه 
نظــری داری؟خیلی بدون زهر 

شده اید.

کم گل زدیم اما همه می بینند که در دو بازی  آخرمان خیلی 
خوب موقعیت ایجاد کرده و از حریفمــان برتر بوده ایم.باید 
دقتمان را باالتر ببریم. تیم ما تغییر تاکتیک داده و زمان نیاز 
دارد تا به هماهنگی کامل برسد. بازیکنان کم کم با تفکرات 

سرمربی آشناتر شده اند و به هماهنگی الزم رسیده ایم.

  واقعًا به تیمتان اطمینان داری؟ نقاط ضعف شما 
یکی دو تا نیست.

فاصله ما با صدر جدول زیاد نیست و بازی های خیلی سختی 
را تا اینجای فصل پشت سر گذاشته ایم. ضمن اینکه رقیبانمان  
هم با یکدیگر بازی خواهند کرد و امتیاز از دست خواهند داد. به 
آینده تیم 100 درصد اطمینان داریم.ما خیلی زود و شاید قبل 

از زمستان به کورس بر می گردیم.

   کالدرون روی تو نظر ویژه ای دارد. تو هم بیشتر از 
قبل در حمالت شرکت می کنی. اعتماد به نفس تو هم 

باالتر رفته است.
وظیفه من سنگین تر از قبل شده است و این کارم را سخت تر 
می کند. امیدوارم در این مســیر سخت بتوانم 
رضایت کادرفنی و هــواداران را جلب 
کنم. خوشبختانه در پست 

خودم جا افتاده ام.

  دوبــاره به 
ملی دعوت  تیم 
شــدی و ایــن 
نشان می دهد دل 
ویلموتــس را هم 

برده ای.
خوشــحالم که به تیم 
ملی دعــوت شــده ام و 
امیدوارم بتوانم در این تیم 
جایگاهی ثابت برای خود 
دست و پا کنم. اگرچه کار 
بسیار سختی اســت از این 
جهت کــه در پســت های 
مختلف بازیکنان شایسته ای 
در تیــم ملی حضــور دارند. 
مسلماً حضور کادر فنی تیم 
ملــی در ورزشــگاه ها برای 
تماشای بازی های لیگ انگیزه 
بازیکنان را دوچندان می کند.

ورزش: لیست جدید تیم ملی برای بازی با کامبوج و بحرین 
اعالم شد. این فهرســت ویلموتس هم چند غافلگیری دارد. 
مهدی ترابی، وریا غفوری، علیرضا جهانبهش و حسین حسینی 
خط خوردند و سعید عزت اللهی هم دوباره دعوت نشد. چند 
ستاره لیگ مانند محبی و منصوری به این فهرست راه پیدا 

کردند و باز هم خبری از گوچی و صیادمنش نیست.

اعتراض های قلعه نویی 
در لیست های قبلی ویلموتس هیچ گاه بازیکنی از سپاهان 
دعوت نمی شد. پیام نیازمند تنها نماینده سپاهان در تیم 
ملی بود که آن هم یک خط در میان جایش را با حســین 
حســینی عوض می کرد. اتفاقی که با اعتراض سپاهانی ها 
همراه می شد. در این اردو اما پس از تراکتور و پرسپولیس 

بیشترین بازیکن از سپاهان دعوت شده است.

امضای ویلموتس روی نام دو بازیکن
دو بازیکنی که در فهرســت کــی روش حضور 

نداشتند اما ویلموتس از زمانی که آمده پیراهن 
تیم ملی را به آن ها هدیه داده، سیاوش یزدانی 
و محمد نادری هســتند. این دو بازیکن ابتدا 
در لیست B ویلموتس حضور داشتند که با 
ادامه روند خوبشــان در لیگ، باز هم به اردو 

دعوت شدند.

برجسته ترین غایبان
احتماالً کسی انتظارش 
را نداشــت کــه وریا 
غفوری بــه تیم ملی 
دعوت نشــود. اما 
ویلموتس روی نام 
کاپیتان استقالل 
قلم قرمز کشید. 

حسینی  حســین 
هم دیگــر بازیکن 
اســتقالل اســت 
که امیــدوار بود به 

تیم ملی دعوت شــود، 
امــا مظاهــری و نیازمند 
جای او را گرفتند. مهدی 
ترابی ســتاره پرسپولیس 

که در دوران ویلموتس 
انتظارات را در تیم ملی 

برآورده نکرده بود هم به این اردو دعوت نشد تا نخستین 
زنگ خطر مرد بلژیکی برای او به صــدا در بیاید.  علیرضا 
جهانبخش دیگر ستاره تیم ملی است که احتماالً به خاطر 
سکونشینی در مسابقات اخیر برایتون به تیم ملی دعوت 
نشده است. جهانبخش در این مدت فرصت بیشتری دارد 

که دوباره خودش را به سرمربی باشگاهی اش اثبات کند.

دوربین های ویلموتس ستاره ها را پیدا کرد
در حالی که به مارک ویلموتس اعتراض شده بود که حضور 
کمرنگی در ایران دارد، اما نشــان داده که در خارج از ایران 
هم مشــغول پیگیری لیگ اســت. منصوری در این فصل 
دو پاس گل داده و محبی هم دو گل زده اســت. همچنین 
مهرداد محمدی کــه در لیگ پرتغال می درخشــد هم از 
چشم ویلموتس دور نمانده و مهرداد هم به تیم ملی دعوت 

شده است. 

بازگشت اشکان دژاگه
در فهرست اولیه اردوی قبلی تیم ملی خبری 
از دژاگه نبود، ویلموتس ســه روز دیرتر از 
همه بازیکنان و با شروع تمرینات نام اشکان 
را اضافه کرد. اتفاقی که شائبه کنار رفتن 
اشکان دژاگه از تیم ملی را به وجود آورده 
بود. اما در این لیســت با حضور نام اشکان، 

همه شائبه ها به پایان رسید.

اسامی دعوت شدگان به تیم ملی
علیرضا بیرانوند / محمد رشــید 
مظاهری / پیام نیازمند / ســید 
مجید حسینی / حسین کنعانی 
زادگان / مرتضــی منصوری/ 
میالد محمدی / محمد نادری 
/  رامین رضاییان / مرتضی پورعلی 
گنجــی /ســیاوش یزدانی / 
امیــد ابراهیمی  / احســان 
حاج صفــی /  علی کریمی 
/ احمد نوراللهی / مسعود 
شــجاعی / وحید امیری 
/ کریــم انصــاری فرد / 
اشکان دژاگه / مهرداد 
محمــدی / محمــد 
محبی/سردار آزمون 

/ مهدی طارمی

محمد نادری در گفت و گو با قدس:

خیلیزودبهکورسبرمیگردیم
چند نکته از فهرست جدید ویلموتس

نقشپررنگقلعهنویی!

بوفون: مسی و رونالدو، فدرر و نادال فوتبال هستند
ورزش: دروازه بان یوونتوس معتقد است لیونل مسی و کریســتیانو رونالدو، راجرر فدرر 
و رافائل نادال فوتبال هســتند. جیانلوئیجی بوفون می گوید: فدرر تنیسوری فوق العاده 
باکالس است، این در حالی است که نادال تنیسوری باپشتکار، پرتالش و مستعد است، در 
غیر اینصورت او نمی توانست به قهرمانی در رقابت های گرنداسلم برسد. نادال با سختکوشی 
و جاه طلبی مداوم برای پیشرفت، خودش را هم سطح مستعدترین تنیسور تاریخ نگه داشته 
است. مقایسه مسی و رونالدو هم روشن است و باعث خنده ام می شود، درست مثل اینکه 

لیونل مسی، فدرر است، این در حالی است که کریستیانو رونالدو شبیه به نادال است.

تصمیم عجیب مارادونا پس از شروع ناامید کننده
ورزش: اسطوره فوتبال آرژانتین که به تازگی هدایت تیم خیمناسیا الپالتا آرژانتین 
را برعهده گرفته است، برای پایان دادن به وضعیت بحرانی این تیم 7 بازیکن ترکیب 
اصلی را کنار گذاشت. مارادونا ماه گذشته هدایت خیمناسیا و در سه بازی اخیرش 
روی نیمکت این تیم به ترتیب مقابل تیم های راســینگ کلوب، تایرس کوردوبا و 
ریورپالته تن به شکست داد تا روزهای بحرانی  تیم پایتخت آرژانتین که در این فصل 
از 8 بازی تنها یک امتیاز گرفته ادامه داشته باشد. مناسیا اکنون با تنها یک امتیاز از 

تساوی مقابل النوس در قعر جدول 24 تیمی لیگ دسته اول آرژانتین است.

ریوالدو: بارسلونا باید بیشتر مراقب مسی باشد
ورزش: اسطوره باشــگاه بارســلونا اعتقاد دارد که لیونل مســی بازیکن مهمی برای 
کاتاالن هاست و این باشگاه باید بیشتر مراقب او باشد. ریوالدو می گوید: »اهمیت مسی 
در پیروزی بارسلونا مقابل اینتر مهر تأییدی بر صحبت من است که باشگاه بارسلونا باید 
در این مقطع از دوران حرفه  ای او بیشتر مراقب لئو باشد. باشگاه باید اجازه دهد مسی به 
طور کامل ریکاوری کند و دیگر دردی نداشته باشد و بدون ترس برای تصاحب هر توپی 
بجنگد. باید بعد از سالمت کامل به لئو اجازه حضور در میدان داده شود. حضور مسی برای 

بارسلونا بسیار اهمیت دارد به خصوص زمانی که در فرم ایده آل باشد.«

احتمال 6 هفته خانه نشینی آالبا به دلیل شکستگی دنده
ورزش: باشگاه بایرن مونیخ پس از بررســی های تکمیلی توسط دکتر هانس ویلهلم 
مولر ولفهارت، پزشک باسابقه این تیم اعالم کرد دیوید آالبا از ناحیه دنده خود دچار 
شکستگی مویی شده است، بنابراین برای مدتی به دور از میادین خواهد بود. باشگاه 
بایرن مونیخ در حالی مدت زمان دوری این هافبک اتریشی را اعالم نکرده که معموالً 
چنین مصدومیتی به 6 هفته زمان برای ریکاوری نیاز دارد. آالبا در جریان برتری 7 بر 2 
سه شنبه شب بایرن مونیخ مقابل تاتنهام در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا روی حرکت سرژ آئوریه دچار این مصدومیت شد و در ادامه بازی هم تعویض شد.

 سینا حسینی: ماجرای بلیت فروشــی الکترونیکی دیدار 
شهر خودرو - پرسپولیس با نارضایتی بسیاری از فوتبال دوستان 
مشهدی همراه شد. گروه قابل توجهی از هواداران هر بار که به 
سایت فروش بلیت مراجعه می کردند، با مانعی رو به رو می شدند، 
اما امیدوار بودند همان طور که مسئوالن باشگاه شهر خودرو 
وعده داده بودند، صبح روز پنجشنبه بتوانند بلیت تهیه کنند، اما 
به محض اینکه عقربه های ساعت روی عدد 8 صبح پنجشنبه 

قفل شد، یک داستان جدید رقم خورد.

پشتیبانی فنی ضعیف
سایت فروش بلیت و کد دستوری به صورت همزمان برای مدتی 
از دسترس خارج شد. هر هواداری که قصد خرید بلیت بازی را 
داشت تنها با یک پیام مواجه می شد، سایت مورد نظر در دسترس 
نیست! هجوم بیش از اندازه هواداران برای خرید بلیت الکترونیک 
و عدم پشتیبانی فنی سایت از سوی مسئوالن عامل این اتفاق بود.

اعتراض سرخ ها
با این حال تنها با گذشــت یک ســاعت از زمان اعالم شده 
رســانه های خبری با انتشــار اطالعیه ای از اتمام بلیت های 
مســابقه خبر دادند. اعتراض ها لحظه به لحظه افزایش پیدا 
می کرد، بسیاری از هواداران با تماس با روابط عمومی مؤسسه 
تربیت بدنی آستان قدس از روند بلیت فروشی گالیه داشتند، 
همین مسئله سبب شد مسئوالن باشگاه پرسپولیس نیز به 
این موضوع واکنش نشان دهند و بابت اتفاقات مرتبط با بلیت 
فروشی به سازمان لیگ شکایت کنند. اما مسئوالن شهر خودرو 
اعتقاد داشتند هیچ تخلفی صورت نگرفته و همه چیز طبق 

قانون پیش  رفته است.

ورود بدون ضابطه
بخش دوم و جنجالی تر این ماجرا زمان ورود هواداران به 
داخل ورزشگاه رخ داد، در شرایطی که نیروی انتظامی و 
هیئت فوتبال اعالم کرده بودند هیچ هواداری بدون بلیت 

وارد ورزشگاه نمی شود، مشاهدات عینی خبرنگاران قدس 
خالف این ادعا را ثابت کرد، به شکلی که برخی هواداران 
بدون اینکه بلیت داشته باشند وارد ورزشگاه می شدند. نکته 
دیگر اینکه خبری از مطابقت پرینت بلیت های الکترونیکی 
با کارت ملی و فعال بودن گیت های الکترونیکی نبود، بلکه 
همه چیز از طریق گوشــی موبایل کنترل چی ها صورت 
می گرفت که بعضاً افراد با نشان دادن یک پرینت معمولی 
هم می توانستند وارد ورزشگاه شوند. در این میان عده ای از 
هواداران که موفق به خرید بلیت جایگاه ویژه شده بودند، 
به دلیل ممانعت نیروی انتظامی پشت درهای بسته مانده 
بودند و با وجود تالش فراوان نتوانستند به داخل ورزشگاه 

ورود پیدا کنند.

صندلی های بدون شماره
برخالف ادعای مسئوالن شهر خودرو هیچ ساز و کار اصولی و 
قانونمندی برای فروش بلیت صورت نگرفته بود، چون اگر بلیت 
فروشی بر اســاس صندلی صورت می گرفت هر هوادار روی 
صندلی خودش می نشست اما نشستن هواداران در راهروهای 
میان سکوها، نشستن لبه دیوار کاذب حائل میان سکوها و 
اسکوربورد حکایت از این داشــت که هواداران بدون بلیت و 

کنترل الزم بی دردسر وارد ورزشگاه شده اند.

تذکر سازمان لیگ
سعید فتاحی، رئیس کمیته برگزاری مسابقات با پذیرش انتقاد 
هواداران مبنی بر وجود مشکالت فراوان در پروسه بلیت فروشی 
به خبرنگار قدس می گوید: من هم قبول دارم که مشکالتی در 
جریان بلیت فروشی وجود داشته، اما باید این واقعیت را نیز 
بپذیریم که سیستم بلیت فروشی الکترونیکی یک سیستم نوپا 
و تازه کار است. ما به باشگاه شهرخودرو و نیروی انتظامی تذکر 
خواهیم داد تا نظارت خود را بر مبادی ورودی ورزشگاه افزایش 
دهند، چون به هیچ وجه برابر قانون نباید هواداران در راهروهای 

ورزشگاه مستقر شوند.

محمدرضا خزاعی: ملی پوشان هندبال کشورمان برای 
شرکت درمسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو، فردا  راهی 
قطر می شوند. تیم ما قبل ازشروع رقابت ها اردوی یک هفته ای 
در دوحه خواهند داشت که در این اردو، دو بازی تدارکاتی 
مقابل تیم ملی قطر، میزبان و شانس نخست کسب سهمیه 
المپیک، برگزار خواهند کرد.  مسابقات انتخابی المپیک در 
منطقه آسیا با حضور هشت  تیم و در دو گروه چهار تیمی 
برگزار می شود. این رقابت ها از روز پنجشنبه 2۵ مهر در دوحه 
آغاز می شود و تا روز  شنبه چهارم آبان ادامه خواهد داشت. 
قهرمان این مســابقات به طور مستقیم سهمیه حضور در 

المپیک را کسب خواهد کرد.

معضل لژیونرها
اما، در شرایطی که هندبال ما، 10 لژیونر دارد، تنها پنج 
بازیکن از این جمع اجازه حضور درتیم ملی را یافته اند! 
لژیونرهای ایرانی اکثر در اروپا و بیشتر در لیگ رومانی 
بــازی می کنند. ســعید حیــدری راد، دروازه بان اول 
هندبال ما و علیرضا موســوی در تیم دینامو بخارست، 
قهرمان فصل قبل و صدرنشین فعلی »زیمبریلورلیگ« 
بــازی می کنند که بــه دلیل حضور این تیــم در لیگ 
قهرمانان اروپا، اجازه پیوســتن به جمع ملی پوشان را 
نیافته اند. ســجاد اســتکی هم که درتیم چسمه بازی 
می کند، مصدوم است. تنها اهلل کرم استکی ازتیم چسمه، 
شاهونصرتی ازتیم بوزائو و محسن بابا صفری دروازه بان 
تیم »تیمشوآرا« رومانی، به جمع ملی پوشان پیوسته اند 
و مهرداد صمصامی و افشین صادقی هم که درلیگ قطر 
بازی می کنند، در مســابقات انتخابــی المپیک حضور 
خواهند داشــت. ازجمع 20 بازیکن تیــم های داخلی 
که در آخرین مرحله اردو حضورداشتند هم 1۳ نفر به 

دوحه می روند.

حساب روی جوان ها
علیرضا حبیبی، سرمربی تیم ملی درباره بازی تدارکاتی با 
قطر گفت: بازی تدارکاتی با قطر از اهمیت زیادی برخوردار 
است، اما برگزاری این بازی قبل از مسابقات نمی تواند خیلی 
به ما کمک کند؛ چرا که برای پیدا کردن نقاط ضعف تیم و 
اشتباهات بازیکنان فرصتی نخواهیم داشت. واقعیت این است 
که قرار گرفتن در رتبه اول و دومی غیرممکن است، اما ما همه 

تالشمان را به کار می گیریم.
حبیبی در مورد عدم حضور لژیونرها در رقابت های انتخابی 
المپیک اظهار کرد: متأسفانه برای حضور بازیکنان لژیونر 
در این رقابت ها کمی با مشکل روبه رو شدیم، اما با توجه به 
پیگیری های فدراسیون، مسابقه داخلی لیگ رومانی لغو 
شد و باباصفری، استکی و نصرتی مشکلی برای حضور ندارند 
و به مسابقات می رسند.  حبیبی گفت: در هر حال مکاتبه ها 
با فدراسیون جهانی هندبال صورت گرفته و در کش و قوس 
این هستیم تا تکلیف این بازیکنان مشخص شود. تیم ملی و 
بازیکنان در یک برزخ قرار گرفته اند. داشتن لژیونر برای هر 
رشته ای یک اتفاق ویژه است، اما زمانی که بتوانیم از آن ها 
استفاده کنیم. امیدوارم روزی شرایط باشگاه های هندبال ما 
به گونه ای پیش برود که بازیکنان در داخل ایران حضور داشته 
باشند و برای کمک به تیم ملی مشکلی نداشته باشند. هم 

اکنون روی بازیکنان جوان حساب ویژه ای باز کردیم.

دعوت شده ها 
میالد قلندری، محمدعلی قاســمی، جالل کیانی، شاهو 
نصرتی، وحید مسعودی، مهرداد صمصامی، اهلل کرم استکی، 
افشین صادقی، مهران حسینی، شهاب صادق زاده، مجتبی 
حیدرپور، امین کاظمی، محمدامین فرهادی، ســالمان 
بربط، مجتبی کرمیان، علی رحیمی، محمدسیاوشــی و 

محسن صفری.

مشاهدات خبرنگار قدس از ورود غیر قانونی هواداران به استادیوم

نمره پایین مشهد  در میزبانی الکترونیک
تیم ملی در راه المپیک روی جوان ها حساب کرده است

ملی پوشان هندبال در برزخ لژیونرها

امیرمحمد سلطان پور :  تا حاال این سؤال برای شما پیش آمده که 
بازیکنان قدیمی اکنون می توانند چه قیمتی داشته باشند؟ زمانی 
که نیوکاسل برای یک بازیکن برزیلی که سابقه پوشیدن پیراهن 
ملی را نداشته و فصل گذشته در بوندس لیگا هفت گل زده مبلغ 40 
میلیون پوند هزینه می کند، اگر رونالدوی اورجینال هنوز مشغول 
توپ زدن بود چقدر هزینه در بر می داشت؟ مرکز تخصصی آماری 
اقتصادی TotallyMoney با بررسی تمامی ترانسفرهایی که از 
سال 1992 در بزرگ ترین لیگ های اروپایی انجام شده، رقم این 
ترانسفرها را با شکل کنونی پرداخت پول برای خرید بازیکنان با 
شکل های مختلف آماری سنجیده و قیمت آن خریدهای قدیمی 

را به پول امروز برآورد کرده که در زیر به برخی از آن ها می پردازیم:

رونالدو: اینتر به رئال مادرید 
40/5 میلیون پوند در 2002، 155 میلیون امروز

با اینکه حضور رونالدوی برزیلی در 
ایتالیــا و تیم اینترمیــالن به خاطر 
مصدومیت پایان خوشــی نداشت، 
اما او برخی از بهترین دوران خود را 
در آنجا سپری کرد. او در نخستین 

فصل حضور در ســری آ با 2۵ گل بهترین بازیکن لیگ، 
بهترین بازیکن ســال فیفا و برنده توپ طال شــد. انتقال 
رونالدو به رئال در ســال 2002 اتفاق افتــاد جایی که 
فرایند کهکشــانی ســازی این تیم در جریان بود و برای 

40 میلیون پوند هزینه شد  خرید این ســتاره برزیلی ۵/
که به پول کنونی بــرای خرید او بــه 1۵۵ میلیون پوند 

نیاز است.

زین الدین زیدان: یوونتوس به رئال مادرید
 69/8 میلیون پوند در 2001، 158 میلیون پوند امروز

خرید زیدان توســط رئــال زمین 
 را بــه لــرزه در آورد. آن ها حدود 
70 میلیــون پوند بــرای او هزینه 
کردند کــه تقریبــاً دو برابر رکورد 
قبلــی گران قیمت ترین ترانســفر 

تاریخ بود. به پول امروز 1۵8 میلیــون پوند زیدان برای 
رئال آب خورد، اما کمتر کســی را پیدا می کنید که فکر 
کند سپیدپوشــان بــرای خرید او اشــتباه کرده اند. این 
فرانســوی با تکنیک خــود را در همان تیــم یوونتوس 
به عنوان یکــی از بهترین بازیکنان جهــان مطرح کرد، 
اما همگان بیشــتر او را بــا کارهایش در رئــال به خاطر 

دارند. زیدان در نخســتین فصل حضور خــود در جمع 
کهکشانی ها در فینال لیگ قهرمانان اروپا آن گل معروف 
به بایرلورکوزن را به ثمر رساند و درادامه پنج جام بزرگ 

نیز به همراه رئال بدست آورد.

ریو فردیناند: لیدز به منچستریونایتد 
  در 2002، 41/4و امروز 159 میلیون پوند

اگر فکر می کنید که یونایتد برای 
خرید مگوایر پــول زیادی در این 
تابســتان هزینه کرده است، بهتر 
اســت که دقت بیشــتری بکنید. 
یتد برای  وقتی به رقمی کــه یونا

خرید ریــو فردینانــد در ســال 2002 هزیــه کرده، 
می بینیم اگر آن هــا می خواســتند مدافعی در این حد 
خریداری کنند باید امــروز 1۵9 میلیون پوند یعنی دو 
برابر رقمی که برای مگوایر هزینــه کرده اند، پرداخت 

. کنند

ضد  حمله

استیلی سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران شد
ورزش: پس از اینکه فرهاد مجیدی از هدایت تیم ملی فوتبال امید ایران 
کناره گیری کرد، جلسه ای در فدراســیون فوتبال برگزار شد و حمید 
استیلی به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی انتخاب شد. استیلی قرار 
اســت در رقابت های مقدماتی المپیک 2020 توکیو که از 18 دی تا 6 
بهمن برگزار می شود، روی نیمکت سرمربیگری تیم ملی امید بنشیند. 
ملی پوشان امید ایران در گروه سوم این مســابقات با تیم های مدعی 

ازبکستان، کره جنوبی و چین همگروه شده اند.

تراکتور مذاکره با بن عرفا را تکذیب کرد
ورزش: پایگاه خبری »توتومرکاتووب« ایتالیا مدعی شده است که باشگاه تراکتور 
تبریز با پیشنهادی 1/8 میلیون یورویی به دنبال جذب حاتم بن عرفا، هافبک 
فرانسوی سابق تیم پاری سن ژرمن است.در همین زمینه مدیران باشگاه تراکتور 
در واکنش به این خبر اعالم کردند این باشگاه هیچ مذاکره ای با بن عرفا نداشته 
است و به طور کلی سهمیه حضور بازیکنان خارجی تیم تراکتور نیز با حضور 
میمبال، فورچونه، مازوال و سوگیتا کامالً پُر است و این تیم هیچ بازیکن خارجی 

دیگری نمی تواند به خدمت بگیرد.

رکورد فوق العاده آزمون در اروپا 
از دید سایت انگلیسی

ورزش: هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب به پایان رسید. در مهم ترین 
بازی، زنیت برابر بنفیکا قرار گرفت و ۳ بر یک میهمانش را شکست داد. سردار 
آزمون که در ترکیب اصلی زنیت حضور داشت توانست گل سوم تیمش را در 
دقیقه 78 به ثمر برساند. مهاجم ایرانی دقایقی بعد تعویض شد. این دومین گل 
آزمون در این رقابت ها بود. سایت hitc نوشت مهاجمی که مدنظر سلتیک قرار 
داشت توانسته در زنیت در رقابت های اروپایی رکورد گلزنی خوبی از خود به جای 
بگذارد. این بازیکن در اواخر فصل قبل در لیگ اروپا به میدان رفت و این فصل 
در لیگ قهرمانان اروپا بازی کرده است. این بازیکن ایرانی در مجموع طی 6 بازی 

اروپایی توانسته پنج گل به ثمر برساند.

غیبت 10 روزه مدافع شهر خودرو از تمرینات
ورزش: بازیکن مصدوم تیم شهر خودرو حدود 10 روز از تمرینات این تیم دور 
خواهد بود. بازیکنان شهر خودرو روز چهارشنبه راهی تهران خواهند شد تا در روز 
جمعه در یک بازی دوستانه به مصاف تیم امید بروند.  فرشاد محمدی مهر بازیکن 
تیم شهرخودرو در جریان بازی با پرسپولیس مصدوم شد. این بازیکن از ناحیه 

همسترینگ دچار مصدومیت شده است.

رکورد شکنی سپاهان و تراکتور در لیگ نوزدهم
ورزش: سپاهان و تراکتور با بسته نگه داشتن دروازه خود در 6 هفته ابتدایی 
رکورد تاریخ لیگ برتر را شکستند. در ادوار گذشته لیگ برتر، تنها در دومین دوره 
بود که فجرسپاسی تا هفته پنجم کلین شیت کرده بود این تیم در هفته ششم در 
دیدار با ذوب آهن تا دقیقه 72 دروازه خود را بسته نگه داشته بود تا اینکه سرانجام 
دروازه این تیم باز شد. این رکورد 17 فصل دست نخورده باقی مانده بود تا اینکه 
تراکتور و سپاهان در یک فصل به طور همزمان موفق به شکستن آن شدند و باید 
دید در نهایت کدام تیم دروازه اش دیرتر باز خواهد شد و رکورد تاریخ لیگ برتر را 

به تنهایی به نام خود خواهد زد.  

مشکل آسیایی سرخابی ها حل شد
ورزش: با اعــالم داریوش مصطفوی )رئیس کمیته اســتیناف صدور مجوز 
فدراسیون فوتبال(، مشکالت باشگاه های استقالل و پرسپولیس برای حضور 
در آسیا حل شده و آن ها بدون هیچ مشکلی می توانند در لیگ قهرمانان آسیا به 
میدان بروند. داریوش مصطفوی این خبر را در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم 
جعفر کاشانی رئیس فقید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خطاب به خبرنگاران 
اعالم کرد. این در حالی اســت که پیشتر گفته شــده بود این دو تیم به دلیل 
بدهی هایشان برای حضور در بازی های این فصل لیگ قهرمانان آسیا مشکل دارند 

و حتی در این باره خبر حذف استقالل از لیگ قهرمانان آسیا منتشر شده بود.

سرمربی کامبوج: 
بازی با ایران موجب پیشرفت ما می شود

ورزش: سرمربی آرژانتینی تیم ملی فوتبال کامبوج انتظار یک بازی دشوار 
برابر ایران دارد. فلیکس دالماس در صحبت هایی گفت: سطح بازی بازیکنان 
ایران کامالً متفاوت است و می دانیم قرار است با چه تیم بزرگ و باکیفیتی بازی 
کنیم. وی افزود: خیلی از بازیکنان ایرانی در تیم های اروپایی بازی می کنند و 
به همین خاطر بازی دشواری مقابل این تیم خواهیم داشت. با این حال بازی با 
ایران که بهترین تیم آسیاست سبب می شود تیم ما پیشرفت کند و بهتر شود. 

این دیدار خیلی برای ما مفید خواهد بود. 

منهای فوتبال

جام جهانی والیبال
کانادا-استرالیا

  یکشنبه 14 مهر- ساعت 11:30 شبکه ورزش

هفته هشتم لیگ برتر انگلیس
منچسترسیتی-ولورهمپتون

یکشنبه 14 مهر-ساعت 16:30 شبکه ورزش

هفته هفتم سری آ ایتالیا
فیورنتینا-اودینزه

     یکشنبه 14 مهر- ساعت 14:00 شبکه ورزش

هفته هشتم لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل-منچستریونایتد

      یکشنبه 14 مهر- ساعت 19:00 شبکه ورزش

هفته هشتم اللیگا اسپانیا
بارسلونا-سویا

 یکشنبه 14 مهر- ساعت 22:30 شبکه ورزش

جام جهانی والیبال
ایران-برزیل

یکشنبه 14 مهر-  ساعت8:30 شبکه سه

ورزش در سیما

مردان کوالکوویچ به برزیل رسیدند
ورزش: دیروز تیم ملی والیبال ایران در چهارمین بازی خود از رقابت های 
جام جهانی 2019 ژاپن، به مصاف تیم ملی استرالیا رفت که در پایان با 
نتیجه ۳ - 1 )2۵-22، 18-2۵، 2۵-18 و 27-2۵( پیروز این دیدار شد. با 
تصمیم ایگور کوالکوویچ ایران همانند بازی قبل مقابل کانادا با ترکیب دوم 
خود بازی را آغاز کرد که بازیکنان جوان ایران توانستند دومین برد ایران در 
جام جهانی 2019 را رقم بزنند.تیم ملی امروز از ساعت 8:۳0 صبح به مصاف 
تیم ملی برزیل می رود. این بازی می تواند تجربه گرانبهایی برای جوانان تیم 
ملی باشد. تیم ملی والیبال ایران با ترکیب جوان خود با شکست استرالیا 
به دومین پیروزی اش در جام دست یافت و با این برد با یک پله صعود در 
جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.تیم ملی برزیل با شکست سه 
بر صفر روسیه با چهار پیروزی همچنان تنها تیم بدون شکست مسابقات 

باقی ماند و صدر جدول رده بندی را در اختیار دارد.

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور
 زیر ذره بین بنا

ورزش: رقابت های کشتی فرنگی بزرگساالن قهرمانی کشور در حالی در 
خوزستان برگزار می شود که مدعیان در اوزان ۵۵، 60، 6۳، 67، 72، 77، 
82، 87، 97 و 1۳0 کیلوگرم و بدون ارفاق وزن به مصاف هم خواهند رفت. 
محمد بنا، حسام الدین جعفری و غالمرضا قصاب به عنوان اعضای کمیته 

فنی بر این رقابت ها نظارت خواهند داشت.

ترکیب جهانی تیم ملی ووشو 
ورزش: پانزدهمین دوره رقابت های ووشوی قهرمانی جهان از روز 27 
مهرماه به میزبانی چین و در شهر شانگهای آغاز می شود. بر این اساس، 
تیم ملی ایران در دو بخش ســاندا و تالوی مردان و زنان در این رویداد 

شرکت می کند.
ساندای مردان:   وزن 6۵ کیلوگرم: عرفان آهنگریان  / وزن 70 کیلوگرم: 
محسن محمدسیفی / وزن 7۵ کیلوگرم:  یوسف صبری / وزن 80 کیلوگرم: 

علی خورشیدی  / وزن 8۵ کیلوگرم: میالد عارفی مقام
تالوی مردان:  تیم دوئلین متشکل از فرشــاد عربی، نوید مکوندی و 

امیرمحمد رضایی /  
تالوی انفرادی: محمدحسینی، مصطفی حسن زاده و محمدعلی مجیری

ساندای زنان:  6۵ کیلوگرم:  الهه منصوریــان / 70 کیلوگرم:  شهربانو 
منصوریان / 7۵ کیلوگرم : مریم هاشمی
تالوی زنان: زهرا کیانی و هانیه رجبی

گران ترین بازیکن چند دهه اخیر بر پایه  بازار امروز

209 میلیون پوند برای »ویالی«!
گل گهری ها دسته گل به آب دادند

از هشتِ شاکی تا شهریار!
روماریو: پی اس وی به بارسلونا

 10/8 میلیون پوند در 1993 اکنون 167 میلیون پوند
روماریــو را می توان یکــی از بهتریــن تمام 
کننده های تاریخ لقب داد. پولی که بارسلونا برای 
او هزینه کرد فقط دو گل کمتر از رکورد ترانسفر 
آن زمان بود. روماریو در پیراهن آبی و اناری هم 
عالی کار کرد و ۳0 گل در ۳۳ بازی به ثمر رساند.

جیانلوکا ویالی: سمپدوریا به یوونتوس 
 14/9میلیون پوند در 1992 و 209 میلیون پوند

از لحاظ آماری به شکل غافلگیرکننده ای این انتقال 
گران قیمت ترین ترانسفر تاریخ لقب می گیرد. 
ویالی به همراه روبرتو مانچینــی از اصلی ترین 
تأثیرگذاران در رساندن سمپدوریا به نخستین 
قهرمانی تاریخش در سری آ محسوب می شود. 

او چهار فصل در پیراهن یووه به میدان رفت و ۵۳ گل نیز برای بانوی پیر به 
ثمر رساند تا زمانی که در 1996 تورین را به مقصد لندن و چلسی ترک کرد.

زمزمه برکناری وینگو بگوویچ از ســه هفته پیش شــنیده 
می شد! از آن روزها که مجتبی جباری پایش را به مجموعه 
این تیم گذاشت. همان روزها بود که از دل باشگاه سیرجانی 
خبرهایی درباره سرمربیگری جباری به گوش می رسید. انگار 
میان او و مدیران باشگاه قول و قرارهایی گذاشته شده بود و 
به جباری وعده ســرمربیگری داده بودند. جباری به همین 
دلیل حاضر شد دستیاری وینگو بگوویچ را بپذیرد. هرچند 
که برای نشستن روی نیمکت نیز مشکالتی داشت، اما هدف 
جباری گرفتن جای وینگو بود و می  خواست در صورت تداوم 
ناکامی ها خودش سکاندار کشتی گل گهر شود. اما بعد از باخت 
این تیم به استقالل نام دیگری از الیه های زیرین باشگاه گل 

گهر بیرون آمد. او کسی نیست جز علی دایی. مردی که اگر 
سکان هدایت گل گهر را به دست بگیرد شاید بدش نیاید 
از همین آقا مجتبی به عنوان دستیار در تیم خود بهره 
بگیرد. جباری فعالً سکوت کرده و درباره آینده کاری اش 
چیزی به زبان نمی آورد. او از این جمله استفاده می کند: 
»هرچه خدا بخواهد.« شــاید جباری را درکنار دایی 
ببینیم. زوجی پرسپولیسی-استقاللی که بر اساس 

جبر روزگار می خواهند در تیمی که حاال برای نیفتادن 
می جنگد با یکدیگر همکاری کنند وشاید هم در نهایت 

یکی از این دو فرمان را به دست بگیرند. جباری امیدوار است 
که خودش سرمربی باشد. او قولش را گرفته بود. 

نوبت دوم   1398/07/29صفحه 10    1398/07/14
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى  ــون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موضوع ماده3قان آگه
ــماره 1391114401046001915هيات اول  موضوع قانون تعيين  ــمى برابرراى ش فاقد سند رس
ــمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سندرس تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
بال معارض متقاضى آقاى جليل سراوانى فرزند محمد على بشماره شناسنامه 26548 صادره ازگنبد 
ــاحت161/86 مترمربع قسمتى از پالك206 اصلى واقع  ــدانگ يك باب خانه به مس كاووس درشش
درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى آقاى سيد على حسينى قلعه نو به متقاضى محرز 
گرديده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه 
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين  اش
آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ 
ــت خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض دادخواس تس

مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد186ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/30   تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/14  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد 
ــماره 139860301060001270 هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف  ــند رسمى برابرراى ش س
ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين  ــاختمانهاى فاقد سندرس وضعيت ثبتى اراضى وس
ــين ارانى فرزند حسن بشماره شناسنامه 466 صادره  تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى حس
از در ششدانگ يك باب خانه به مساحت122/30 مترمربع پالك308 فرعى از12 اصلى واقع درقريه 
ــاعى  ــهمى مش ــاعى متقاضى به ازاى س خيرآباد تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت مش
ــوم مراتب دردو نوبت به  ــت لذابه منظوراطالع عم ــين آرانى محرز گرديده اس مالكانه متقاضى حس
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض  ــود در صورتى كه اش فاصله15روزآگهى مى ش
ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم  داش
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس وپس ازاخذ رس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  تقديم نمايند بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد 402ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/30
تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/14

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موضوع ماده3قان آگه
ــوع قانون تعيين  ــماره139860301046000329هيات اول  موض ــمى برابرراى ش ــند رس فاقد س
ــى حوزه ثبت  ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس ــف وضعيت ثبتى اراضى و س تكلي

ــب آباد فرزند عزت  ــم ام البنين بوربورحبي ــات مالكانه بال معارض متقاضى خان ــوا تصرف ملك پيش
ــاحت77/06 مترمربع  ــدانگ يك باب خانه به مس ــنامه 7 صادره ازپيشوا درشش ــماره شناس اله بش
ــمى آقاى على  ــوا خريدارى ازمالك رس ازپالك245فرعى از158 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش
ــب دردو نوبت به فاصله15روز  ــت لذابه منظور اطالع عموم مرات ــى جعفرى محرز گرديده اس رحيم
ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند  آگهى مى ش
ــليم وپس ازاخذ  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس مى توانند ازتاريخ انتش
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند  رس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  بديهى اس

خواهد شد185ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/30

تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/14 
ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرائى كالسه9800074
ــين شناسنامه شماره146صادره ازورامين ساكن پيشوا  ــيله به خانم اكرم چوپانى فرزند حس بدينوس
ــليمى ابالغ ميگردد:كه خانم زهرا تاجيك جهت  ــگرآباد كوچه روبروى مسجد منزل محمود س عس
ــتناد مهريه مندرج درسند ازدواج شماره24875 دفتر4پيشوا  ــكه باس وصول يكصد وچهارده عدد س
ــما اجراييه صادرنموده وپرونده اجرائى به كالسه9800074دراين اداره تشكيل شده وطبق  عليه ش
ــناخته نشده لذاطبق ماده  ــرح متن سند ش ــما بش گزارش مورخ98/6/27 مامور،م ابالغ واقعى به ش
ــارمحلى آگهى  18آيين نامه اجرائى مفاد اجراييه فقط يك مرتبه دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به  ــوب ميگردد نس ــود وچنانچه ظرف مدت ده روزازتاريخ اين آگهى كه روزابالغ محس مى ش

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييدعمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 189/م الف
رئيس ثبت شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ اجرائيه به وراث عبداله نيلى اجرائى كالسه9800034
بدينوسيله به1. خانم آزاده نيلى فرزند عبداله به ملى6640025353 به نشانى پيشوا خ قيام كوچه 
زنجانى دوپالك 62طبقه2منزل نيلى2. خانم آمنه نيلى فرزند عبداله به شماره ملى6649873799 
به نشانى پيشوا خ قيام كوچه زنجانى دوپالك 62طبقه2منزل نيلى3. خانم زهرا نيلى فرزند عبداله 
ــالك 62طبقه2منزل  ــام كوچه زنجانى دوپ ــوا خ قي ــانى پيش ــماره ملى0073755621به نش به ش
ــوا خ قيام 5. رضا  ــانى پيش ــماره ملى 0056616546 به نش نيلى4. فاطمه نيلى فرزند عبداله به ش
ــوا خ قيام كوچه زنجانى دوپالك  ــماره ملى 0493492161 به نشانى پيش نيلى فرزند عبداله به ش
62طبقه2منزل نيلى ابالغ ميگردد:كه خانم ربابه عسگرى جهت وصول مهريه مندرج درسند ازدواج 
شماره619 دفتر 150گلوگاه استان مازندران عليه شما اجراييه صادرنموده وپرونده اجرائى به كالسه 
9800034دراين اجرا تشكيل شده وطبق گزارش مورخ98/3/28 مامور،اداره پست محل اقامت شما 

ــرح متن سند شناخته نشده لذاطبق ماده 18آيين نامه اجرامفاد اجراييه فقط يك مرتبه دريكى  بش
ــود وچنانچه ظرف مدت ده روزازتاريخ اين آگهى  ــارمحلى آگهى مى ش از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييدعمليات اجرائى جريان  ــوب ميگردد نس كه روزابالغ محس

خواهد يافت. 190/م الف
رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه : 139804001083000170/1 - 9800202
بدينوسيله به متعهد (زوج) آقاى اميرحسن پوربابائى نام پدر:اصغرتاريخ تولد:1347/2/25شماره ملى 
ــانى اعالمى : ورامين .شهرك آزادگان . آزادگان7  ــماره شناسنامه : 4237به نش :0420042865ش
پالك17ومتن سند به نشانى ورامين خ15خرداد ك ش حسن اردستانى پ13بدهكارپرونده كالسه 
ــت شناخته نگرديده است ابالغ  139804001083000170/1 كه برابرگزارش مامورابالغ اداره پس
ــماره 8038 مورخ1374/5/22دفترخانه ازدواج15ورامين استان  ــند ازدواج ش مى گردد كه برابرس
ــما وخانم فاطمه حجازى فرتعداد نود عدد سكه طال تمام بهارآزادى كه به درخواست  تهران بين ش
بستانكاربه ريال تقويم خواهد گرديد بدهكارمى باشيد كه براثرعدم پرداخت وجه بستانكاردرخواست 
ــه فوق دراين اجرامطرح مى باشد  ــريفات قانونى اجراييه صادروبكالس صدوراجراييه نموده پس ازتش
ــما ابالغ  ــمى بش ــاده 18/19آيين نامه اجرائى مفاد اسنادرس ــتانكار وطبق م ــت بس لذا به درخواس
ــت فقط يك نوبت درروزنامه  ــوب اس ــاراين آگهى كه تاريخ ابالغ اجراييه محس ميگرددازتاريخ انتش
چاپ ومنتشرميگردد ظرف مدت ده روزطبق آيين نامه اجراى اسناد رسمى نسبت بپرداخت بدهى 
ــما  ــارآگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه ش ــدام ودرغيراينصورت بدون انتش ــود اق خ

تعقيب خواهد شد. 462/م الف
ازطرف رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موضوع ماده3قان آگه
فاقد سند رسمى برابرراى شماره139860301046000454هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره شناسنامه9  ــين بش تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى غالمرضا خيرخوانى فرزند حس
ــدانگ يك قطعه زمين وبناى احداثى به مساحت 140/80 مترمربع ازقطعه  صادره ازگرمساردرشش
ــوا خريدارى ازمالك رسمى  دوم باقيمانده پالك29 فرعى از158 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش
خانمها زهرا و نصرت اعاليى جعفرى به متقاضى محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
ــند مالكيت  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود درصورتى كه اش دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه 

ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه  اين اداره تس
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق 
ــت اول: 98/7/14  تاريخ  ــار نوب ــد192ث/م الف  تاريخ انتش ــند مالكيت صادر خواهد ش مقررات س

انتشارنوبت دوم: 98/7/29  
ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

رونوشت نظريه آگهى حصروراثت
ــت به كالسه 515/98 ازاين  ــماره 2417 به شرح دادخواس ــنامه ش خانم فهيمه كريم داراى شناس
ــادروان فاطمه كريم  ــح داده كه ش ــن توضي ــت نموده وچني ــى حصروراث ــت گواه دادگاه درخواس
ــه ورثه حين الفوت آن  ــخ97/12/4 اقامتگاه دائمى خودرا به درود زندگى گفت ــنامه9 درتاري بشناس
مرحوم منحصراست به 1.متقاضى فوق الذكرخانم نام : فهيمه كريم نام پدر: مهدى شماره شناسنامه 
2417* 2. عصمت قشقايى نام پدر: رضا ت ت1356 ش ش27169 صادره ازتهران فرزند متوفى //  
اينجانب با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوررا يكمرتبه آگهى مى نمايد تاهركسى اعتراضى 
ــه دادگاه تقديم دارد واال  ــرآگهى ظرف يكماه ب ــد ازتاريخ نش ــت نامه ازمتوفى دارا باش دارد وياوصي

گواهى صادر خواهد شد.312/م الف
رييس حوزه اول شوراى حل اختالف شهرستان ورامين شهرجوادآباد

رونوشت نظريه آگهى حصروراثت
ــماره 1220 به شرح دادخواست به كالسه528/98 ازاين  ــن تاجيك داراى شناسنامه ش آقاى محس
ــت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان محمد حسن تاجيك  دادگاه درخواس
ــنامه29 درتاريخ97/11/25 اقامتگاه دائمى خودرا به درود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن  بشناس
ــن تاجيك نام پدر: محمد حسن شماره  ــت به 1.متقاضى فوق الذكرآقا نام : محس مرحوم منحصراس
ــن ش ش8 ت ت1346صادره ازورامين  ــد تاجيك فرزند محمد حس ــنامه 1220 * 2. حمي شناس
ــن ش ش1078ت ت1330صادره ازورامين فرزند  ــد متوفى3. زهره تاجيك فرزند محمد حس فرزن
متوفى4. فاطمه تاجيك فرزندمحمد حسن ش ش1337ت ت1332صادره ازورامين فرزند متوفى5. 
ــادره ازورامين فرزند متوفى6. فروغ  ــن ش ش1391ت ت1343ص فهيمه تاجيك فرزند محمد حس
اعظم تاجيك فرزند محمد حسن ش ش1283ت ت1337صادره ازورامين فرزند متوفى7. معصومه 
ــد متوفى //اينجانب با  ــن ش ش1695ت ت1347صادره ازورامين فرزن ــك فرزند محمد حس تاجي
ــى اعتراضى دارد  ــوررا يكمرتبه آگهى مى نمايد تاهركس ــت مزب ــريفات مقدماتى درخواس انجام تش
ــرآگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى  ــد ازتاريخ نش وياوصيت نامه ازمتوفى دارا باش

صادر خواهد شد.309/م الف
رييس حوزه اول شوراى حل اختالف شهرستان ورامين شهرجوادآباد ٩٨

٠٨
٧٧

٨

نوبت دوم   1398/07/30صفحه 11    1398/07/14
آگهى

محكوم عليه : مرتضى صادق پور معامله فرزند على مجهول المكان 
محكوم له : نوروز على مشرف فرزند غالم احمد ساكن باخرز روستاى جيزآباد 

بموجب دادنامه شماره 263 مورخه 98/4/26 صادره از حوزه دو شوراى حل اختالف باخرز 
ــند  ــمى و تنظيم  و امضاى س ــناد رس ــت حضور در يكى از دفاتر اس محكوم عليه محكوم اس

رسمى انتقال 
ــماره پالك 141 و 94 ايران 12 و پرداخت مبلغ  ــمند به ش ــوارى س ــتگاه اتومبيل س يكدس

يكصد 
ــر دولتى در  ــى در حق محكوم له و پرداخت نيم عش ــارده هزار تومان بابت هزينه دادرس وچه

حق 
ــردد ظرف مدت 10 روز  ــن آگهى به محكوم عليه اعالم مى گ ــدوق دولت فلذا بموجب اي صن

پس 
ــمى جهت انتقال سند اتومبيل مذكور  ــناد رس ــراين آگهى با حضور در يكى از دفاتر اس از نش

اقدام و 
گرنه نسبت به انتقال سند وفق مقررات قانونى و قضايى اقدام خواهد شد.9808769

حوزه دوشوراى حل اختالف باخرز

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

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000450
ــى اراضى و  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــات اول/دوم    موض -98/6/28 - هي
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
ــنامه  ــماره شناس بالمعارض  متقاضى آقاى محمد رضا درجاتى احمدى  فرزند غالمعلى  به ش
390 صادره از تربت جام  در يك باب منزل   به استثناء ثمن اعيان به  مساحت 256,40 متر 
ــان رضوى  ــده از  واقع در خراس مربع پالك   فرعى از 570 -  اصلى اصلى مفروز  و مجزى ش
ــمى آقاى محمد رضا درجاتى احمدى و  ــهد تربت جام خريدارى از  مالكيت رس بخش 13مش
محمد قلى زمانسلطانى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را 

به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس خ

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808753
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/30

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000466

-98/6/31 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
ــماره شناسنامه 2072 صادره از تربت  ــالمى    فرزند على اصغر  به ش متقاضى خانم اعظم س
ــالك 4  فرعى از 3 -  اصلى  ــاحت356,90 متر مربع پ ــاختمان به   مس ــام  در يك باب س ج
ــان رضوى بخش 13مشهد  ــده از  واقع در خراس فرعى از 3 - اصلى اصلى مفروز  و مجزى ش
ــت. لذا  ــمى آقاى امير كريمى تيمورى محرز گرديده اس تربت جام خريدارى از  مالكيت رس
ــود و در صورتى كه  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9808754
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/30

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000440
-98/6/27 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
ــنامه 40 صادره  ــماره شناس متقاضى آقاى على حاجى زاده اره كمر    فرزند غالمعلى  به ش
ــاحت 391,70 متر مربع پالك 101  فرعى از  ــاختمان به   مس از تربت جام  در يك باب س
ــهد تربت  ــان رضوى بخش 13مش ــده از  واقع در خراس 5 -  اصلى اصلى مفروز  و مجزى ش
ــمى آقاى غالمعلى حاجى زاده اره كمر محرز گرديده است. لذا  جام خريدارى از  مالكيت رس
ــود و در صورتى كه  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9808755
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/30

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000441

-98/6/27 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
متقاضى آقاى حسين حاجى زاده اره كمر    فرزند غالمعلى  به شماره شناسنامه 982 صادره 
ــر مربع پالك 101  فرعى از  ــاحت414,20 مت ــاختمان به   مس از تربت جام  در يك باب س
ــهد تربت  ــان رضوى بخش 13مش ــده از  واقع در خراس 5 -  اصلى اصلى مفروز  و مجزى ش
ــمى آقاى غالمعلى حاجى زاده اره كمر محرز گرديده است. لذا  جام خريدارى از  مالكيت رس

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

صادر خواهد شد.9808757
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/30

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000446

-98/6/28 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
متقاضى احمد اسحاق احمدى    فرزند محمود  به شماره شناسنامه 149 صادره از تربت جام  
در يك باب منزل به   مساحت197,80 متر مربع پالك  فرعى از 896 -  اصلى  و مجزى شده 
از  واقع در خراسان رضوى بخش 13مشهد تربت جام خريدارى از  مالكيت رسمى خانم گل 
ــروز غمخوار احمدى احدى و غنچه غنچه غمخوار احمدى احدى از ورثه غالمعلى غمخوار  اف
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  احمدى  محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــخاص نسبت به صدور س ــود و در صورتى كه اش آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
ــليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود  اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808765
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/30

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام
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فرهنگ و هنر

پیشنهاد امروز

خبر

معرفی رمان»حلیه« در گفت و گو با نویسنده اثر 
عاشقانه ای در بستر تاریخ معاصر

ادبیات  نیــک:  عامل  فاطمه 
داســتانی دفاع مقدس و ادبیات 
جنگ در ایران بــا اینکه تاکنون 
خالی از روایت های عاشقانه نبوده 
اما کمتر داستان بلندعاشقانه ای را 
در بطن خود دیده که اســاس آن 

نه جنگ که عشق باشد. داستانی که این مسئله را دستمایه درامی بکند که 
جنگ بخشی از شاکله آن باشد و نه تمامی آن.

رمان »حلیه« نوشــته سارا شجاعی در زمره یکی از داستان های بلند حوزه 
جنگ است که محور و شاکله داستانی خود را نه جنگ که عشق قرار داده 
است. داستان مرد جوانی به نام علیمردان که در روزهای منتهی به آغاز جنگ 
در جنوب ایران زندگی ســپری می کند و دلداده حلیمه دختر مدیر مدرسه 
خود است و این دلدادگی او را تا انتهای نبرد و کشف معانی متنوعی از عشق 
پیش می برد. »حلیه« با اینکه داســتانی در بستر جنگ به شمار می رود با 
تمهید نویسنده در فصول ابتدایی و میانی خود به یک میزان بار دراماتیک 
برای مخاطب خود به ارمغان آورده است. شجاعی در »حلیه« از تلفیق زبان و 
ادبیات بومی جنوب ایران با زبان معیار برای روایت بهره برده است و بر مبنای 
همین مسئله توانسته داستانی را بنویسد که برای هر دو قشر از مخاطبان زبان 

بومی و معیار خواندنی و جذاب باشد.
سارا شجاعی، نویسنده این کتاب در گفت وگو با خبرنگار قدس درباره انگیزه 
نوشتن این اثر عنوان کرد: انگیزه اصلی کتابی که من نوشتم در حوزه دفاع 
مقدس، خانمی بود که منافقین تهدیدش کرده بودند که اگر دســت از کار 
نکشی تو را ترور می کنیم اما ایشان با این تهدیدها متوجه شد که فعالیتش 
مؤثر است و قوی تر ادامه داد و شهید هم شد. موضوع کتاب البته این نیست 

اما من از این ماجرا الگو گرفتم و در کتاب به کار بردم.
شجاعی در پاسخ به اینکه چطور به عنوان یک نویسنده جنگ به موضوع در 
حوزه ادبیات دفاع مقدس پرداخته اســت، گفت: شاید پیش از انتشار آثاری 
اینچنینی ، مخاطبان چندان ذهنیتی در مورد حضور زنان در جنگ نداشتند. 
بعد از انتشار کتاب هایی مانند »دا« تازه مردم متوجه این امر شدند که زنان 
هم در میانه این جنگ حضور داشــته و نه تنها در پشت جبهه که در خود 

میدان نبرد هم بوده اند. 
وی با اشاره به الگو بودن این زنان در دفاع مقدس برای همه زنان جهان اظهار 
کرد: کتاب های خاطرات و همچنین داستانی منتشر شده از این زنان به نوعی 
نشان دهنده الگوی زنان مسلمان حاضر در صحنه هستند. این زنان مصداق 
آن سخن رهبری هستند که گفته اند زن مسلمان ایرانی الگو برای زنان دنیا 
هستند. این زنان الگوی موفق زن مسلمان ایرانی هستند. به این معنی که 
زمانی که احساس ضرورت کردند در صحنه ماندند و تا آخر مقاومت کردند. 
کســی هم از بیرون آن ها را راهنمایی نکرد. همه کارشان چشم انتظاری و 
گریه نبوده و موجب حرکت بودند و نقش مشوق داشتند. با شناساندن این 
زنان به جامعه نیازی نیست که ما به سراغ الگوهای غربی برویم و بخواهیم از 
آن ها اقتباس کنیم که زن چطور باید در جامعه باشد. به اعتقاد من ذات زن 
مسلمان حضور است. درهر عرصه ای که توانایی اش را دارد و ضرورتش وجود 
داشته باشد حضور پیدا می کند. اصلی ترین چیزی که می توان اینجا گفت این 
است که ما الگو معرفی کردیم و نشان دادیم الزم نیست به شکلی که غربی ها 
می گویند بشوی تا بتوانی در جامعه حضور پیدا کنی. همان طور که آن زمان 

آن زنان به اعتقادشان عمل کردند .
وی از طرف دیگر به همت نویسندگان زن اشاره می کند و می گوید: درحال 
حاضر هم زنان نویسنده به نوعی با نوشتن از آن زنان دالور، ادامه دهنده راه 
آن ها هستند. این زن ها هم دارای خانواده هستند. از آن طرف داخل اجتماع 
هستند و باحفظ ارزش ها و حریمشان فعالیت می کنند و توانسته اند تأثیرگذار 
هم باشند. وی افزود: جنگ یک بعد نداشته حضور زنان نویسنده موجب شده 
که ما نگاه کامل تری به جنگ داشته باشیم. البته می شود گفت که خانم ها 
بیشــتر به سمت زندگی نامه نویسی و خاطره نویسی رفته اند و تا به حال هم 
در آن موفق عمل کرده اند. این را هم بگویم از آنجایی که زنان تازه وارد این 
عرصه شــدند، نیاز به تالش دارند اما آن طور که آثارشان نشان می دهد این 
تالش وجود دارد و آثار منتشر شده روز به روز از نظر ادبی هم بهترمی شوند. 
حلیه نخســتین اثر سارا شجاعی، داستان بلندعاشقانه ای است که در بستر 
تاریخ معاصر رخ می دهد و در بخش هایی متفاوت روایت جذابی از وقایع کشور 
و سرنوشت جوانی در دهه 60 را ارائه می دهد. این اثر که در ژانر ادبیات دفاع 
مقدس دسته بندی می شود سال گذشته توسط انتشارات نیستان منتشر شد.

صبا کریمی: نشست خبری چهارمین 
همایش بین المللی پیاده روی اربعین با 
حضور کــوروش زارعی، مدیــر مرکز هنرهای 
حجت االســالم  هنــری،  حــوزه  نمایشــی 
سیدشهاب الدین طباطبایی، مدیر حوزه هنری 
خوزستان و دبیر هنری همایش و آرش ساربان، 
دبیر اجرایی این رویداد فرهنگی دیروز در حوزه 

هنری برگزار شد.
در ابتــدای ایــن نشســت زارعی با اشــاره به 
تاریخچــه ای از فعالیت هــای ســه دوره اخیر 
همایش بین المللی تئاتر اربعین عنوان کرد: این 
فعالیت فرهنگی به همت مرکز هنرهای نمایشی 
حوزه هنری و حوزه هنری اســتان خوزستان، 
کمیته فرهنگی ســتاد اربعین و ســتاد اربعین 
سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار می شود. در 
ســال نخست با ۴0 الی ۵0 هنرمند کار را آغاز 
کردیم و همه نمایش های ما به زبان فارسی بود. 
وقتی خیل عظیم جمعیت را در استقبال از این 
نمایش ها دیدیم برآن شــدیم تا این فعالیت را 
گســترش دهیم و در بررسی ها و جلساتی که 
داشتیم به این نتیجه رســیدیم باید زبان ها را 
توسعه دهیم تا بتوانیم با ملت ها و فرهنگ های 

مختلفی ارتباط برقرار کنیم.
وی در ادامه افزود: سال گذشته عالوه بر اجرای 
نمایش به زبان فارسی و عربی، زبان های ترکی 
و انگلیسی را نیز اضافه کردیم که مورد استقبال 
بســیاری قرار گرفت، ضمن اینکه سعی کردیم 
نمایش ها خالصــه در تئاتر خیابانــی و تعزیه 
نباشند و دیگر شــاخه های آن همچون نقالی، 
پرده خوانــی، مقتل خوانــی و... را نیز به دیگر 

ژانرهای موجود اضافه کردیم.

 امضای تفاهم نامه میان ایران و عراق 
برای فعالیت های مشترک فرهنگی و 

هنری
زارعی تأکید کرد: آرزویم این است این همایش 
بتواند کشــورهای دیگر را هــم درگیر کند و 
بتوانیم این فعالیت فرهنگی را توسعه ببخشیم. 
من دو روز پیش از کشور عراق بازگشتم و طی 
سفرم با هنرمندان عراقی گفت وگوها و جلساتی 
داشتیم و قرار بر این شد که همکاری هایی بین 
دو کشــور صورت بگیرد. عالوه بر این قرار شد 
تفاهم نامه ای با مدیر تئاتر عراق بســته شود تا 
همکاری های خوبی میان دو کشور انجام شود 
که البته همایش بین المللی اربعین نیز یکی از 

آن هاست.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری یادآور 
شد: خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که 
موکب  کشورهای دیگر نیز از تئاتر »پیاده روی 
اربعین« اســتقبال قابل توجهی می کنند و این 
موجب افتخار ماســت که چنین فعالیت مهم 

فرهنگی در آســتانه اربعین حســینی برعهده 
حوزه هنری اســت. هدف مــا یک اتفاق بزرگ 
فرهنگی و ایجاد اتحاد میان اهل تشــیع است 
که در این راهپیمایی بــزرگ در کنار یکدیگر 

شرکت می کنند.

 همایش اربعین تحت الشعاع تحرکات 
دشمن قرار نمی گیرد

وی با اشاره به ســفر اخیر خود به عراق گفت: 
من از نزدیک شــاهد اغتشاشــات و تنش های 
پیش آمده در کشــور عراق بــودم، به گونه ای 
که نتوانستم نمایشــم را در بغداد اجرا کنم اما 
بدانید که دشمن در اتفاقات اخیر به دنبال این 
اســت که با تحرکات خود پیاده روی اربعین را 
تحت الشــعاع قرار دهد اما این جریان به قدری 
بزرگ و عظیم اســت که کســی نمی تواند این 
همایــش بین المللی و بــزرگ جهانی را از بین 

ببرد.
زارعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به درخواســت های مکرر و بســیار هنرمندان 
جامانده از ایــن رویداد عنوان کرد: همین حاال 
که با شــما صحبت می کنم بسیاری از گروه ها 
و هنرمندان گالیه دارند کــه چرا برای حضور 
در این همایش انتخاب نشدند. باید اعالم کنم 
متأســفانه ما در بخش هزینه ها دچار مشکالت 
زیادی هستیم و منابع مالی ما محدود است و به 
دلیل هزینه های باالی ایاب و ذهاب این امکان 
را نداشتیم تا پذیرای تعداد بیشتری از گروه های 
شرکت  کننده باشیم اما امیدوارم برنامه ای که با 

حضور گروه های منتخــب تهیه و تدارک دیده 
شــده بتواند مورد پســند و رضایــت عزاداران 

حضرت سیدالشهدا)ع( در ایام اربعین باشد.
وی افــزود: این نمایش ها در بازه زمانی ۱۵ الی 
۳0 دقیقــه ای اجرا خواهند شــد و زمان بندی 
آن ها به صورتی برنامه ریزی شــده که موجبات 
خســتگی زائران را فراهم نکند. اکثر نمایش ها 
از تولیدات جدید هســتند و پیش از این جایی 

اجرا نشدند.

 فرمایش رهبر معظم انقالب مسئولیت 
ما را دوچندان می کند

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به ســخنان رهبرمعظم انقالب پیرامون اهمیت 
اربعین گفت: رهبر معظم انقــالب در دیدار با 
موکــب داران فرمودند: امام حســین)ع( را به 
تمام دنیا بشناسانید. فرمایش ایشان وظیفه ما 
هنرمندان را سنگین و دوچندان می کند که به 
واســطه هنر زنده، پویا، تأثیرگذار و اندیشه ورز 
تئاتر بتوانیم قیام عاشــورا و امام حسین)ع( را 

به مردم دنیا معرفی کنیم و تمام تالشمان این 
است.

زارعــی تأکید کرد: خوشــبختانه مــا در کنار 
ژانرهای متنوعی از هنرهای نمایشــی و تئاتر 
که پیش تر به آن ها اشــاره کردم امســال تئاتر 
عروســکی هم داریم کــه می توانــد لحظات 
خوبــی را برای کودکان و نوجوانان زائر در کنار 
خانواده هایشــان فراهم کند. امیــدوارم توجه 
بیشتر به تئاتر عروسکی با موضوع قیام عاشورا 
بتواند گام دیگری در معرفی فرهنگ آیینی ما 

باشد.
در ادامه حجت االســالم طباطبایی تأکید کرد: 
مهم ترین وظیفه و هدف این همایش پیوندزدن 
هنرمنــدان با الیه  های مختلف جامعه اســت. 
پیاده روی اربعین تعزیه ای اســت که از دیرباز 
مسئولیت همیشگی اش را در کشور ایفا می کند 
اما همراه کردن این هنر آیینی با مردمی که از 
سراســر جهان گرد هم جمع می شوند، رسالت 
ســنگینی اســت که حوزه هنری از عهده آن 

برآمده است.

 ثبت بزرگ ترین تعزیه میدانی جهان 
در شوش خوزستان

وی در ادامه افزود: استان خوزستان بزرگ ترین 
تعزیه میدانی جهان را در شــهر شــوش به نام 
خود ثبت کرده و همین مسئله مسئولیت ما را 
سنگین تر می کند. ما ظرفیتی داریم که در هیچ 
نقطه دیگری از ایران وجود ندارد و آن تســلط 
به زبان عربی اســت و هنرمندان عرب ظرفیت 

عظیمی هســتند که می تواننــد بعد مهمی از 
همایش پیاده روی اربعین را عملی کنند.

مدیــر حوزه هنری خوزســتان تصریح کرد: ما 
در این همایش میزبان ۱۹0 هنرمند تعزیه در 
قالب ۱۲ استان هستیم. جالب است بدانید تمام 
این هنرمندان به عنوان نــذر فرهنگی در این 
همایش حضور دارند و به جز تأمین هزینه های 
ایاب و ذهاب، پــول دیگری دریافت نمی کنند. 
برای اجرای تعزیه به زبان  های انگلیسی، عربی و 
ترکی برنامه ریزی هایی انجام شده و امیدوارم که 

مورد استقبال زائران قرار گیرد.
حجت االســالم طباطبایی در بخش دیگری از 
ســخنان خود تأکید کرد: اقدامات اخیری که 
این روزها از ســوی دشمن در عراق پیش آمده 
به این دلیل اســت که می خواهند شور اربعین 
حسینی را تحت الشعاع قرار دهند اما نمی دانند 
که این اتفاق هرگز رخ نمی دهد و قطعاً همایش 
تئاتر پیاده روی با شور بیشتری پذیرای عزاداران 

حضرت سیدالشهدا)ع( خواهد بود.
وی افزود: متأســفانه امــروز در فضای مجازی 
شــاهد حضور و فعالیت سلبریتی هایی هستیم 
که در برابر این حرکت های معنوی ایســتادگی 
می کنند. اما امروز ما می خواهیم در مقابل این 
جریان ایستادگی کنیم تا شرایطی را برای عرض 
اندام هنرمندان ایرانی برای معرفی حضرت امام 

حسین)ع( فراهم کنیم.

 معرفی موکب های میزبان نمایش های 
عاشورایی

ســاربان نیز در بخش دیگری از این نشست با 
ارائه گزارشی از حضور هنرمندان در این رویداد 
فرهنگی عنوان کرد: ۵۸ اثر از ۲۵ استان کشور 
به دبیرخانه همایش بین المللی اربعین ارســال 
شــده که پنج اثر در بخش ایــران و ۲0 اثر در 
بخش عراق انتخاب شــده اســت. این همایش 
از ۱۹ مهرمــاه در صحن حضــرت فاطمه)س( 
صافی الصفا نجف اشرف و حرم امیرالمؤمنین)ع( 
آغاز خواهد شد و هنرمندان دو روز در آن شهر 
اجرا خواهند داشت و پس از آن به موکب های 
۷0۱، ۱6۱، ۹۱۵ و ۴۴۲ می روند و نمایش خود 

را اجرا خواهند کرد.
دبیر اجرایــی این رویداد فرهنگــی ادامه داد: 
امســال یک اتفاق جدید هم داریم و گروه های 
نمایشی در شهر کربال و در عمود ۱۳۹۲ نمایش 
خود را اجرا می کنند و ۲۵ مهرماه نیز در کربالی 
معال حضور خواهند داشت. همچنین در بخش 
ایران نیز در سه مرز خروجی خسروی، شلمچه 
و چذابه گروه ها به اجرای برنامه می پردازند. این 
نمایش ها شامل پرده خوانی، نقالی و مقتل خوانی 
در کنار نمایش های خیابانی و تعزیه است که در 

موکب ها اجرا می شود.

برش

بزرگ  ترین  خوزستان  استان 
در شهر  را  جهان  میدانی  تعزیه 
و  ثبت کرده  نام خود  به  شوش 
را  ما  مسئولیت  مسئله  همین 

سنگین تر می کند

بازنمایی صهیونیسم مسیحی در شبکه های برون مرزی

صداوسیما پرده از چهره مدافعان رژیم صهیونیستی برمی دارد
 فرهنگ و هنر/ سیدرضا صائمی قســمت تازه برنامه 
»ما مردم« که از شــبکه پرس تی وی پخش می شــود با 
مروری بر صهیونیسم مسیحی، به بحث و بررسی پیرامون 
نفوذ باالی مسیحیان هوادار رژیم صهیونیستی  در آمریکا 
پرداخــت که واجد یک بازخوانی تاریخی بود. به این معنا 
که تــالش کرد به بهانه رد میانجیگری آمریکا میان رژیم 
اســرائیل و اعراب از طریق خوانــش عقبه تاریخی نفوذ و 
حمایت مسیحیان از رژیم صهیونیستی بپردازد و در واقع 
الیه های عمیق تر و ریشه دار وضعیت کنونی رژیم اسرائیل 
را در ایــن خوانش تاریخی، صورت بنــدی کند. برنامه ای 
که شــاید بسیاری از بیننده های خود را شگفت زده کرد. 
مخاطبانی که همواره صهیونیسم را با مذهب یهود به یاد 
می آوردنــد و آن را در یک روایت دینی مشــخص تداعی 
می کردند با تماشــای این برنامه متوجه شــدند که نباید 
صهیونیســم را صرفاً در نسبت با یهودیت معنا کرد و پای 

مسیحیت هم در میان است. 
جالــب اینکه طبق آمارهایی که در این برنامه ارائه شــد 
تعداد ۲0 میلیون مسیحیان حامی  صهیونیسم در آمریکا 
وجود دارد که عدد و رقم کمی  نیست و به نوعی می توان 
گفت صهیونیســم در دل مسیحیت دارای یک ارتش ۲0 
میلیونی است. ضمن اینکه این حامیان صرفاً جمعیت های 
پراکنده نیســتند که حمایتشان نقشی سازمان نیافته در 
عملکرد سیاســی صهیونیسم داشته باشد، بلکه نهادی به 
اســم »اتحاد مسیحیان برای اســرائیل« در آمریکا وجود 
دارد که ۷ میلیون عضو دارد و به حمایت سازمان یافته از 

سیاست های رژیم صهیونیستی می پردازند. 
در واقع آنچه در این برنامه قابل تأمل اســت فعالیت های 
ایدئولوژیــک رژیم صهیونیســتی در جــذب و یارگیری 
از ادیــان و مذاهب دیگر اســت که می تواند بخشــی از 
سیستم تبلیغاتی پیچیده آن ها را بازنمایی کند. همچنین 

مخاطب در این برنامه با واقعیتی به اســم »مســیحیت 
صهیونیســتی« آشنا می شــود که البته هضم و درک آن 
کمی  دشــوار اســت. اما واقعیت این است که این مسئله 
صرفاً یک تمهید یا راهبرد سیاســی نیســت و به برخی 
مشترکات اعتقادی بین مســیحیت و یهودیت ربط پیدا 
می کند. به ایــن معنا که بنیادهای تئولوژیک راهبردهای 
نظامی  آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه بر باورهایی استوار 
است که ریشه هایی توراتی دارد. این باورها بازگشت دوم 
مســیح)ع( )از نظر مسیحیان بنیادگرا( و ظهور و آمدن او 
)از نظر یهودیان صهیونیست( را منوط به وقایعی می داند 
که از جمله آن ها می توان اجتماع و اســتقرار یهودیان در 
ســرزمین های مقدس، ویرانی دو مسجد اقصی و صخره 
در قدس و بنــای معبد بزرگ یهود به جای آن ها و وقوع 
»نبرد آخــر زمان« و یا »آرماگدون« در صحرای آرماگدو 
در سرزمین های اشغالی )اسرائیل( را نام برد. این ها وجوه 

اشــتراک مســیحیت بنیادگرا و معتقدان به عهد عتیق و 
یهودیان بنیادگراست. 

این دو گــروه جریان اعتقادی ـ سیاســی ای را به وجود 
آوردند که به »مسیحیت صهیونیستی« و یا »صهیونیسم 

مسیحی« موسوم گشته است.
مطالعات تاریخی در ارتباط با این پدیده نشــان می دهد 
که این جریان در بســیاری از تحوالت سیاسی، تغییرات 
ژئوپولیتیکی به خصوص پیدایش رژیم نامشــروع اسرائیل 
نقش اساسی و جدی داشته است. با وجود راست مسیحی 
که نقــش قابل توجهی را در مبارزه با بحران های اخالقی 
و اجتماعــی داخلی در آمریکا به عهده دارد، مســیحیت 
صهیونیســتی بیشــترین توان خود را به کنترل سیاست 
خارجــی آمریکا و هدایت آن در راســتای حصول اهداف 
سیاســی ـ دینی ای که برگرفته از نگــرش و جهان بینی 

توراتی است، معطوف داشته است. 

 نقش آفرینی مذهب در معادالت سیاسی جهان
تاریخچه پیدایش صهیونیســم مســیحی در واقع به قبل 
از تشــکیل رژیم صهیونیســتی و حتی به قبل از ظهور و 
پیدایــش یهودیان صهیونیســم بازمی گردد. ریشــه این 
تئولوژی به عصر پیشین کسانی بازمی گردد که هیچ گونه 
مقام کلیسایی نداشــته و با ترجمه کتاب مقدس به زبان 
مادری خود مطالعه و تفسیر آن برایشان ممکن شده است. 
جالب اینکه مســیحیان پروتستان به ویژه پروتستان های 
انگلیس، آمریکا و دیگر کشــورهای اروپایی در طول قرن 
۱۹ ضرورت تشــکیل یک دولت یهودی در فلســطین را 
مرتباً اعالم داشــته و گوشــزد می کردند. تعداد زیادی از 
مدافعان اروپایی صهیونیســم نیز با این فرض که اروپا از 
یهودیان پاکسازی خواهد شد، به این امر تشویق شدند. 

در واقــع مخاطب با شــناختی که از ایــن عقبه تاریخی 
و اعتقــادی پیدا می کند از تحلیل های ســطحی و صرفاً 
سیاســی عبور کــرده و به یک آگاهی ژرف تر نســبت به 
سوژه دســت می یابد. در بخش دیگر این برنامه، ادعاهای 
آمریــکا در خصوص اتخاذ رویکــردی بی طرفانه در قبال 
مسئله فلســطین و رژیم صهیونیستی و سیاست های ضد 
فلســطینی سازمان اتحاد مســیحیان برای رژیم اسرائیل 
و چگونگــی قدرت گرفتن این گــروه در آمریکا نیز مورد 
نقدو بررسی قرار گرفت تا مجموعه این آیتم های شناختی 
بتواند تصویر عمیق تری از صهیونیسم مسیحی را بازنمایی 

کند.
با تماشــای ایــن قســمت از برنامه »ما مردم« شــبکه 
پرس تی وی می توان به نقش مداخله گر و مؤثر صهیونیسم 
مسیحی در سیاست جهانی و مناسبات آن پی برد و البته 
در الیه درونی تــر آن به این نتیجه رســید که همچنان 
باورهای مذهبــی به مثابه یک عامل مؤثــر و با نفوذ در 

معادالت سیاسی جهان نقش آفرینی می کند.

 نســخه ترمیم شده فیلم سینمایی »دندان مار« به کارگردانی مسعود 
کیمیایی در کانون فیلم خانه سینما به نمایش درمی آید.

کانون فیلم خانه سینما در تازه ترین برنامه خود، نسخه ترمیم شده فیلم »دندان 
مار« اثر مسعود کیمیایی را به نمایش خواهد گذاشت. همچنین پس از تماشای 
فیلم نیز احمد طالبی نژاد، خســرو دهقان و ناصــر صفاریان )دبیر کانون فیلم(، 
در نشســتی درباره فیلم صحبت خواهند کرد. »دندان مار« به نویســندگی و 
کارگردانی مسعود کیمیایی در سال ۱۳6۸ ساخته و اکران شد. دندان مار مورد 
توجه و تحســین منتقدان قرار گرفت و جایزه ذکر ویژه  جشنواره فیلم برلین را 
بدست آورد. کیمیایی در ساخت این فیلم همچنین نامزد جایزه خرس طالیی 
جشنواره برلین ۱۹۹۱ شد. داستان فیلم درباره رضا کارگر چاپخانه است که پس 
از فــوت مادرش یادگاری های مادر و پالک برادر گمشــده اش را برمی دارد و در 
مســافرخانه ای... . فرامرز صدیقی، گلچهره سجادیه، احمد نجفی، فریبا کوثری، 
جالل مقدم و ... از بازیگران این فیلم سینمایی هستند. این برنامه یکشنبه ۱۴ مهر 
ساعت ۱۸، در سالن سیف اهلل داد برگزار می شود و عالقه مندان می توانند به نشانی 
تهران، خیابان بهار جنوبی، خیابان سمنان، شماره ۲۹، خانه سینما مراجعه کنند.

نمایش نسخه ترمیم شده 
 »دندان مار« 

در  خانه سینما

فارس: آلبوم »ابراهیم« محســن چاوشــی توانســت رتبه اول پرفروش ترین آلبوم سینما
دیجیتال سال ۹۷ را به خود اختصاص دهد. طبق آمار منتشر شده از سایت بیپ تونز، 
بزرگ ترین فروشــگاه دانلود قانونی موسیقی در ایران، سبک پاپ با آلبوم »ابراهیم« 

محسن چاوشی، به عنوان پرفروش ترین سبک سال شناخته شد.
ســبک کالسیک ایرانی با آلبوم »ایران من« همایون شجریان و سهراب پورناظری و 
سبک راک با آلبوم »شال« کاوه آفاق در رتبه های بعدی پرفروش ترین سبک های ۹۷ 
قرار دارند. موسیقی کودک، فولکلور و موسیقی فیلم نیز از جمله سبک های پرفروش 
سال گذشته بوده اند. در میان 6 آلبوم پرفروش سال ۹۷، »ایران من« تنها اثر غیرپاپ و 
دارنده  رتبه دوم است. آلبوم های »شهر دیوونه« احسان خواجه امیری، »کجا باید برم« 
روزبه بمانی، »دریا« مسیح و آرش عدل پرور و »زندگی کن« رضا صادقی نیز رتبه های 

بعدی پرفروش های سال ۹۷ را به خود اختصاص داده اند.
در میان سبک های پرفروش ۹۷، سبک تلفیقی تنها سبکی بوده که بیشترین میزان 
کاهش فروش نسبت به ســال ۹6 را تجربه کرده است. همچنین سبک پاپ ۳6.۵ 
درصد، کالســیک ایرانی ۲۴.۵ درصد و راک ۲0.۸ درصــد از کل فروش دیجیتال 

موسیقی در سال ۹۷ را از آن خود کرده اند. 

»ابراهیم« چاوشی 
پرفروش ترین آلبوم 

دیجیتال سال ۹۷

موسیقی

دیدگاه

1۹0 تعزیه خوان به چهار زبان در پیاده روی اربعین نمایش اجرا می کنند

j هنر برای حسین

 فراخوان جذب هنرمند جهادی 
برای ارائه خدمت به زائران اربعین

قرارگاه  دبیــر  هنر:  و  فرهنگ 
فرهنگی هنری مردمی اربعین از 
فراخوان جــذب هنرمند جهادی 
برای ارائه خدمات فرهنگی هنری 
به زائــران اربعین حســینی در 

»موکب هنر« خبر داد.
به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ناصر امین زاده 
گفت: قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین برای دومین ســال متوالی به 
همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با همکاری جمعی از نهادهای 
فرهنگی فعال در چهار موکب در چهار مرز مشــترک ایران و عراق شــامل 
خسروی، مهران، چذابه و شلمچه در بخش های ایستگاهی، غرفه های فرهنگی 
هنری و توزیع محصوالت فرهنگی برگزار می شود. وی افزود: فراخوان جذب 
هنرمند جهادی برای ارائه خدمت به زائران اربعین حســینی براساس نیاز و 
درخواست مردم و هنرمندان در آستانه اربعین حسینی منتشر شده است. 
طی این فراخوان هنرمندان فعال در حوزه خوشنویســی، نقاشی، عکاسی، 
پرده خوانی، نقالی و نمایش خیابانی می توانند به طور داوطلب در موکب هنر 
واقع در چهار مرز مشترک ایران و عراق به زائران اربعین حسینی خدماتی از 

قبیل تولید آثار و برگزاری ورکشاپ های هنری ارائه دهند.
امین زاده اضافه کرد: قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین شرایط حضور و 
اسکان هنرمندان داوطلب را تقبل می کند. آثار تولیدشده این هنرمندان نیز 
به موکب های عراقی هدیه خواهد شد. دبیر قرارگاه فرهنگی هنری مردمی 
اربعین در پایان گفت: تاکنون هنرمندانی چون کاظم و مهدی چلیپا، مجید 
شریفیان، محمدحسین نیرومند، علی وزیریان، حسین عصمتی و ناصر سیدی 

برای ارائه خدمت به زائران اربعین حسینی اعالم آمادگی کرده اند.
هنرمنــدان عالقه مند برای ثبت نام و شــرکت در ایــن فعالیت جهادی 
تــا ۱۹ مهرماه فرصت دارند تا اطالعات خود شــامل: نام و نام خانوادگی، 
حــوزه فعالیت، مدت زمان حضور و محل موکب مورد نظر را به شــماره 

۲000۱۸۳۷6 پیامک کنند.
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸6۵۱۷۸۷ تماس بگیرید.
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