
به دالیل شخصی
حدیث میرامینی، با انتشــار پســتی در 
اینســتاگرامش، درباره عدم حضورش در 
سری جدید سریال ستایش، توضیح داد 
و نوشــت: »با پخش فصل سوم سریال 
ستایش، درباره حضور نداشتن من خیلی 
ســؤال شــده، خودم رو موظف دونستم 
توضیح بدم که علت نپذیرفتن همکاری 
مجدد و نبود من کنار دوستان فقط و فقط به انتخاب شخصی بنده راجع به 
نقش و نداشتن زمان مناسب برای همکاری مربوط می شود و مبنی بر هیچ 

گونه مشکلی با کارگردان عزیز و محترم این مجموعه نبوده«.

پیوندی که روز به روز محکم تر می شود
پس از آنکه حساب کاربری رهبر انقالب 
در توییتر، هشــتگ #الحسین_یجمعنا 
را به اشــتراک گذاشــت، کاربران فضای 
مجازی این هشــتگ را بــه ترند توییتر 
فارسی تبدیل کردند. در ادامه چند نمونه 
از پیام های منتشر شده توسط کاربران را 
می خوانید: »آن هایی که با شــیطنت به 
دنبال تفرقه اندازی بین ایران و عراق هستند بدانند که دو ملت ایران و عراق 
پیوندشــان هر روز محکم تر خواهد شــد... از کوفیان بدتریم اگر تحت تأثیر 

تبلیغات قرار بگیریم و از ترس جانمان امسال قید اربعین را بزنیم«.

قفسی می سازم... می فروشم به شما
به دنبــال تصمیم شــهرداری پایتخت 
مبنی بر ســاخت خانه هــای 30 متری، 
 کاربران شــبکه های اجتماعی هشــتگ 
#قفس_مســکن را داغ کردند. در ادامه 
چند نمونه از پیام های منتشــر شــده 
توسط کاربران را می خوانید: »می خواین 
ارتفاعشــم کمتر از یک متر بگیرین که 
ملت ســینه خیز برن داخل... توی این طرحه گفتن دستشویی 2 متره. به 
نظرم بزرگه. یک مترشو حمام کنید این قدر اسراف نکنید تو متراژ... سهراب 
می گفت: گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق 

که در آن زندانی است دل تنهایی تان تازه شود«.

جلو قاضی و معلق بازی؟!
تصاویر دادگاه امیررضا رفیعی، قائم مقام 
گروه »عظــام« و متهم ردیف دوم پرونده 
قطعه سازان گروه عظام، حسابی در فضای 
مجازی حاشیه ساز شده است. آن طور که 
عکاس این تصاویر اعالم کرده است، زمانی 
که نماینده دادستان از رفیعی درباره اینکه 
چــرا کاالی وارداتی خود را به جای بند ۹ 
قانون، ذیل بند ۶ معرفی کرده، سؤال کرد، رفیعی مشغول توضیح شد. در همین 
زمــان بود که عباس ایروانی متهم ردیف اول این پرونده که کنار تریبون اخذ 
دفاعیات از متهم نشسته بود، با پای خود به پای رفیعی زد و به او »خط داد« 
تا اظهاراتش را اصالح کند! یکی از کاربران درباره این تصاویر نوشته است:»یاد 
وقتی افتادم که بچه ها توی جمع یکی از اســرار خانوادگی رو فاش می کنن و 

مامان باباشون به زورِ سقلمه و لگد برای ساکت کردنشون تالش می کنن!«

 مجید تربت زاده اینکه 14 مهر سال 1341، نه 
مجلس، بلکه هیئت دولت، تقریباً بی سروصدا سراغ 
روز  دو  تازه  و  کند  تصویب  را  آن  برود،  الیحه ای 
بعد روزنامه های کیهان و اطالعات خبر بدهند که 
تصویب  از  والیتی«  و  ایالتی  انجمن های  »الیحه 
همه  الزم االجراست،  آن  مفاد  و  گذشته  وزیران 
بودار  دلیل  اولین  است.  بودار  و  مشکوک  چیزش 
بودن این است که تصویب، در زمان تعطیلی مجلس 
شورای ملی اتفاق می افتد و دولت »اسداهلل علم« تا 
تنور اوضاع سیاسی را داغ می بیند، نان این الیحه 
را می چسباند. دومین دلیل این است که مفهومی 
به نام »انجمن های ایالتی و والیتی « حرف دیروز و 
امروز نیست و نخستین بار دولت »علم« آن را علم 
بر خالف  اینکه الیحه  است. دلیل سوم هم  نکرده 
دنبال  اصل  در  فدرالی اش،  و  وزین  عنوان  و  اسم 
اهداف دیگری است که شاید کمترین شباهتی به 

آنچه نخستین بار به صورت قانون درآمد ندارد. 

 روی کاغذ ماند
اصل ماجرا برمی گشــت به اردیبهشــت 128۶ که 
پس از انقالب مشروطه، مجلس شورای ملی، قانون 
انجمن هــای ایالتی و والیتــی را تصویب کرد. آن 
زمان نه کســی به این قانون اعتــراض و نه فردی 
یــا گروهی َعلَــم مخالفت را بلند کــرد. این قانون 
در واقع خواســت مشــروطه خواهانی بود که تالش 
کرده بودند هم انحصار قــدرت و تصمیم گیری در 
دربار و شــخص شــاه را بشــکنند و هم بخشی از 
قدرت را از مرکز به ســایر نقاط ایران منتقل کنند. 
بر اســاس این قانون، ســرزمین ایران بــه ایاالت، 
والیات، بلوکات و نواحی تقســیم می شد. »ایالت« 
بخشــی از کشــور بود که حکومت مرکزی داشت 
و حاکــم آن »والی« نامیده می شــد. »والیت« هم 
قسمتی از مملکت به حساب می آمد که دارای یک 
شــهر حاکم نشین و توابع آن باشــد. والیت ها هم 
می توانســتند زیر نظر ایالت خودشان باشند و هم 
اینکه تابع پایتخت باشــند. در این قانون آمده بود: 
»ممالک محروســه ایران به چهار ایالت، آذربایجان، 
فارس، خراسان و سیســتان، کرمان و بلوچستان و 
همچنین 12 والیت، گیالن، مازندران، کردســتان، 
لرستان، خوزســتان، عراق عجم، استرآباد، زنجان، 
کرمانشــاهان، همدان، اصفهان، یــزد و دارالخالفه 
تهران تقسیم می شــود«. قانون جدید در نخستین 
دوره مجلس تصویب شــد تا صدراعظم وقت یعنی 
علی  اصغرخان اتابک اعظم )امین الســلطان( امضای 
آخر را پای آن بزند. صدراعظم یک هفته بعد، قانون 
را ُمهر کرد و زیرش نوشــت: »این نظام نامه انجمن 
ایالتی و والیتی مالحظه شد، صحیح است معمول و 
مجری دارید«. این امضا و دستور و همچنین قانون 
تصویب شــده در مجلس اما همان طور روی کاغذ 

ماند و تقریباً هیچ وقت به اجرا در نیامد!

 خیلی دورترها
یعنی آنچه ســال 1341، اســداهلل علم با اشــاره 
محمدرضا پهلوی به تنور چسبانده بود، با نان سال 
128۶ از زمین تا آســمان تفاوت داشت. به موجب 
این مصوبه به زنان حق رأی داده می شــد و قید و 
شرط ســوگند به قرآن از شروط نمایندگان حذف 

می شد و افراد می توانستند با هر کتاب آسمانی که 
می خواهند مراســم تحلیف را به جــا بیاورند. ظاهر 
ماجرا این اســت که مصوبه سال 1341حتی حاال 
که 57 سال از آن می گذرد، قانونی مترقی و جالب 
توجه به نظر می رســد که مثاًل قرار بوده کشــور را 
مثل خیلی از کشورهای پیشرفته آن روزگار فدرالی 
راه ببرد، امکان مشــارکت زنان در امور سیاسی را 
فراهم کنــد و خالصه چند جور نــوآوری دیگر را 
اجرایــی کند. اگر هم خیلی از پیشــینه این قانون 
و همچنیــن از اوضاع و احوال سیاســی اجتماعی 
آن روزگار خبر نداشــته باشید برایتان سؤال پیش 
می آید که چطــور به محض انتشــار خبر تصویب 
الیحه در روزنامه ها، همه علما و مراجع در برابر آن 
موضع می گیرند و به مخالفت برمی خیزند؟ آیا فقط 
حذف شــرط سوگند به قرآن اســت که سبب این 
مخالفت شده است؟ پیش از اینکه از اوضاع و احوال 
سیاسی و اجتماعی ایران در آن دوره بگوییم، اجازه 
بدهید نگاه مختصــری به خیلی دورترها، آن طرف 
کره زمین و جایی که ســرزمین رؤیایی و بهشــت 
موعود خیلی از روشــنفکران آن دوره بود بیندازیم. 
»کنــدی« و کاخ ســفید هم برای داخل کشــور 
خودشــان و هم برای همه کشورهایی که زیر بلیت 
آمریکا بودند، نسخه های جدید اصالحات را پیچیده 
بودند. به حکامی مثل شــاه هم پنهانی هشدار داده 
بودند که اگر به تداوم سلطنتشان فکر می کنند باید 
ژست و رفتارشان را عوض کنند، قید اوامر ملوکانه 
را بزنند و برنامه هایشان را در بسته بندی های جدید 
و خوشــرنگ با شعارهای درست و حسابی به پیش 

ببرند.

 رنگ و لعاب دموکراتیک
در ایران، شــاه پس از کودتای 28 مرداد به کشور 
برگشته، تاج و تخت از دست رفته اش را پس گرفته 
و چون نمی خواست دوباره آن را از دست بدهد، به 
مرور، ساختار و سازوکار دولت و حکومت را طوری 
طرح ریزی کرده بود کــه همه قدرت به دربار ختم 
شــود. حاال هم که آمریکایی ها فشار آورده و حرف 
از اصالحات زده بودند او داشــت اصالحات مد نظر 
آنــان را البته به ســبک خودش و بــا رنگ و لعاب 
دموکراتیک، جوری که به سلطنتش آسیبی نرساند، 
به اجرا می گذاشــت. در این همه سال اما یک مانع 
هنوز ســر راهش باقی مانده بــود. دین و دینداری 
مــردم و ارتباط آن ها بــا روحانیت و مراجع، کانون 
قدرتی بود که شــاه آن را بــر نمی تابید و هنوز از 
پس کنار زدنــش بر نیامده بود. تحلیلگران، یکی از 
اهــداف اجرای الیحه انجمن هــای ایالتی و والیتی 
را کــم اثر کــردن نقش دین و دینــداری در اداره 
امور مملکت می دانســتند. به خصوص که »آیت اهلل 
بروجردی« و »آیت اهلل کاشــانی« به فاصله چند ماه 
درگذشــته بودند و رژیم تصور می کرد در شرایطی 
که رهبر و زعیم سرشناســی میــان مراجع و علما 
وجــود ندارد، بهترین زمان بــرای اجرای طرح ها و 
برنامه هایش را پیدا کرده است. با اجرای این طرح، 
شاه هم حساسیت های دینی مردم را می آزمود و هم 
می توانســت حدس بزند در نبود یک رهبر مذهبی 
و مرجع سرشــناس تا کجا می تواند برنامه های خود 

را پیش ببرد.

 زبان پند و اندرز
حســاب و کتاب رژیم اما درســت از کار در نیامد. 
علما و مراجع و به پیروی از آنان، مردم در اعتراض 
به این الیحه شروع به موضعگیری کردند. پیشرو تر 
از دیگران، امام)ره( بود که با صراحت انتقاد می کرد 
و واهمه ای هم از تشــکیالت دولت و دربار نداشت. 
نحوه برخورد امام)ره( با ماجرای این الیحه بســیار 
جالب توجه اســت. نه بی گــدار به آب زدن در آن 
دیده می شــود و نه نشــانه ای از مخالف با مصادیق 
آزادی خواهی و پیشــرفت و رفتار ضددموکراسی در 
آن به چشــم می آید. امام)ره( ابتدا با بزرگان حوزه 
نامه نگاری کرده و خواهان برگزاری جلسه مشورتی 
می شــود تا همه بتوانند موضعی هماهنگ در این 
باره بگیرند. نامه نگاری با شــاه و نخســت وزیر در 
مرحله بعدی انجام می شــود و جالب اینکه امام)ره( 
در ایــن نامه ها غیرقانونی بودن الیحه و مغایرت آن 
با بندهای مختلف قانون اساســی را ثابت می کند. 
در ضمن شــاه را »اعلی حضرت« خطــاب کرده و 
به او و نخســت وزیرش توصیــه می کند از اجرای 
قانونــی مغایر با قانون اساســی و همچنین مخالف 
شرع خودداری کند. امام)ره( سال ها بعد درباره این 
نامه ها و به کار بردن واژه »اعلی حضرت« برای شاه 
می گوید: »در مورد آنچه در جواب تلگراف شاه آمده 
باید توجه کنید کــه وظیفه دینی ما اقتضا می کند 
کــه در قدم اول با زبان مالیم، با زبان پند و اندرز با 
افراد مواجه شــویم، خواه شاه باشد یا شبان. وظیفه 
علما در قدم اول ارشــاد است و در این وظیفه نباید 
میان انســان ها، از نظر مقام، موقعیت و منصب فرق 

بگذارند«.

 زمان به عقب برگشت!
فکر نکنید رژیم پهلوی با حذف شــرط مســلمانی 
بــرای نماینــدگان مجلــس واقعاً به فکــر حقوق 
اقلیت های دینی در ایران بود. مســئله اصلی فرقه 
بهائیت بود که اعضای آن از مدت ها پیش به دنبال 
نفــوذ در همــه ارکان سیاســی و اجتماعی بودند. 
مردم و مراجع هم دســت آن ها را خوانده و ســعی 
می کردند رویاروی سیاست اسالم زدایی بایستند. در 
ضمن امام)ره( درباره مخالفتش با این الیحه، همان 
زمان گفت که مخالف دادن حق رأی به زنان نیست. 
ادعایی که بعدها، پیروزی انقالب اســالمی، واقعی 
بودن آن را ثابت کرد. شــاه با وجــود مخالفت ها و 
نامه نگاری های مختلف از ســوی علما، تنها به یک 
پاســخ تلگرافی بسنده کرد. در این پاسخ همه علما 
را »حجت االســالم« خطاب کرده تــا بگوید میان 
شــما مرجعی وجود ندارد! نخست وزیر »علم« نیز 
در رادیو ســخنرانی کرد کــه: »چرخ زمان به عقب 
برنمی گردد و دولت عقب نشــینی نمی کند«. یک 
ماه و نیم بعد اما مجبور شــد در برابر اعتراض های 
علما، مردم و بازاریان قدم اول عقب نشینی را بردارد 
و ببینــد چرخ زمــان چطور به عقــب برمی گردد؟ 
اقدام های بعدی دولت با هدف وقت گذرانی، باز هم 
نتوانســت مردم و علما را قانع کنــد و درنهایت با 
پیوستن دانشــجویان به معترضان سرانجام 10 آذر 
1341 روزنامه ها با تیتر: »تصویب نامه انجمن های 
ایالتی و والیتی اجرا نمی شــود« لغو رســمی آن را 

اعالم کردند.

عروس مردگان
اصلی اش  نــام  زندگــی:  قدس 
»فاطمه خ« بود، اما اهالی اینستاگرام 
او را به نام »سحر تبر« می شناسند. 
عمده شهرتش را مدیون عمل های 
جراحی متعددی است که چهره اش 
را شــبیه به شــخصیت کارتونی 
»عروس مــردگان« کــرده، اما در 

صفحه اینستاگرامی اش همه چیز پیدا می شود. از تبلیغ سایت های شرط بندی و 
شرکت های لوازم آرایشی گرفته تا بحث های اعتقادی درباره حجاب و...!

به گفته خودش، متولد سوم اسفند سال 137۶ در تهران است. سحر تبر اولین بار 
با این خصوصیات شناخته شد؛ چشم های خاکستری ترسناک، بینی کج سرباال، 
لب های بسیار درشت و جمجمه مخروطی و از همه مهم تر الغری شگفت انگیز. 
در فضای مجازی شایعه شد که دختری با 50 عمل جراحی زیبایی می خواسته 
خود را شبیه آنجلینا جولی کند. تصویر های عجیبش را کنار عکس آنجلینا جولی 
می گذاشتند. انگار کاریکاتوری ترسناک از چهره آنجلینا جولی باشد. بعضی ها هم 
بیشــتر دقت کرده و شباهتی بین او و شخصیت »عروس مرده« پیدا کردند که 

انصافاً بی شباهت هم نبود. 
سحر تبر به واسطه عمل های جراحی و فتوشاپ های حرفه ای، در مدت کوتاهی 
تبدیل به یکی از جنجالی ترین شاخ های اینستاگرامی شد. صفحه سحر آن قدر 
بازدید داشت که شرکت های لوازم آرایش و کسب و کارهای اینترنتی برای تبلیغ 
کردن در صفحه او، ســر و دست می شکستند. آن طور که فعاالن فضای مجازی 

می گویند، سحر تبر روزی چند میلیون بابت تبلیغات صفحه اش به جیب می زد.
این شاخ مجازی چند صباح پس از مشهور شدنش، تصمیم گرفت چهره واقعی 
خودش را نشان دهد. سحر تبر اینستاگرام دختری معمولی بود. اما بعدها اعالم 
کرد چهره اش را تغییر می داده آن  هم با آرایش و ابزار های دیجیتال. این کار را هم 
برای تفریح می کرده. شــایعات، اما آن قدر زیاد بود که راست و دروغ حرف هایش 
مشخص نشد. معلوم نشد کدام عکس قبل از عمل است کدام بعد از عمل! اصاًل 
عملی در کار بوده یا نه؟! درباره جراحی سحر تبر شایعات زیادی ساخته شد. یکی 
می گفت: عمل زیبایی اش خراب شده و از شکل و قیافه افتاده است. یکی می گفت: 
عشق آنجلینا جولی است. بعضی ها می گفتند آنورکسیا دارد و فکر می کند چاق 
است و خودش را الغر کرد. شایعاتی هم بود که سحر تبر شکست عشقی خورده 
و تصمیم گرفته خودش را شبیه شخصیت »عروس مرده« کند. بعضی ها هم با 
اطمینان می گفتند عکس ها فتوشاپ است؛ آن هم فتوشاپ نه چندان حرفه ای. 
می گفتند جزئیات فراوانی از کج و کوله شــدن پاهایش و خمیدگی دیوار ها در 
تصویر، همه نشان دهنده حقه های تصویری هستند. هرچند نمی شود خالقیت 

هنری اش را هم نادیده گرفت.
خبر دستگیری این شاخ مجازی اما چند روز پیش مثل بمب در فضای مجازی 
منفجر شد. پس از باال گرفتن حواشی مجازی، دادسرای ارشاد تهران که دستور 
دستگیری این شاخ مجازی را صادر کرده بود، اعالم کرد: »سحر تبر که به واسطه 
عمل های متعدد زیبایی و گریم های مشمئزکننده و هنجارشکن، اقدام به جذب 
فالوور در حساب اینستاگرام خود می کرد، پس از ارسال پیام های متعدد مردمی 
به سامانه دادسرای ارشاد و درخواست پیگیری، به دستور دادسرای ارشاد تهران 
بازداشت شــد. از جمله جرایم این چهره هنجارشکن، ترویج خشونت، تحصیل 
مال از طریق نامشروع، توهین به مقدسات، توهین به حجاب اسالمی، گسترش 

اباحه گری و تشویق جوانان به فساد است«.
کار حتی به جایی رسید که روزنامه گاردین و خبرگزاری واشنگتن پست هم چند 
گزارش از دستگیری »مدل زامبی آنجلینا جولی در ایران« به چاپ رساندند! هرچند 
روز گذشته یک وکیل در شبکه سوم سیما اعالم کرد سحر تبر احتماالً از ۹1 روز 
تا دو سال حبس خواهد گرفت اما جزئیات پرونده او هنوز رسانه ای نشده و کاربران 
 فضای مجازی همچنان با انبوهی از سؤال های بی پاسخ با هشتگ #سحر_تبر،

توییت پراکنی می کنند و می خواهند بدانند کدام پزشــک حاضر شــده چنین 
عمل های جراحی خارج از عرفی را روی صورت یک دختر 1۹ ساله انجام دهد؟

 مجازآباد
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فدراسیون یک بار برای همیشه توضیح دهد

 پول جریمه های انضباطی 
کجا هزینه می شود؟

 گفت وگو با مدیر مرکز تلویزیونی و انیمیشن حوزه هنری به انگیزه روز جهانی کودک

انیمیشن مثل چاه نفت است

حاِل روبه راه پاییز
رقیه توســلی: به اصرار دوســتان می زنیم به دِل پاییز... راه می افتیم 
سمِت روستایی 80 کیلومتر دورتر از شهرمان... قرار است چند دار قالی 

ببریم برای زنان سرپرست خانوار.
توی ماشــین، حرِف دلبری این فصل می آید وسط... همه متفق القول اند 

که پاییز با این ُخم رنگرزی اش واجب االحترام است.
نگاه می کنم به تک تک چهره ها. با وجود مشــکالت ریز و درشــتی که 

می دانم روزمره هفت آدم همراهم را پُر کرده، همه متبسم اند.
»رؤیا«جان ســرظرفی را برمی دارد و بلند می گوید: ان شاءاهلل قسمت 

همه تان زیارت... نخود و کشمِش مشهد، هوایی مان می کند.
آقا »نریمان« خبر می دهد: برایمان آش بارگذاشته اند خانم های روستا. 
»مینا« می زند روی دوشم که ُرخ بده بزرگوار... و تا برگردم، ۶-5 عکس 
می انــدازد و حرف از حال خوب می زنــد... بعدی کیک پختن و دیگری 
از حرف زدن با عیالش و آن یکی پیاده روی را می کشــد وسط تا نوبت 

می رسد به »آقای همسر«.
جواب می دهد: وقتی حالم خوب اســت می روم توی جمع. دوست دارم 

احوال قشنگم ِکش بیاید. عادت دارم تقسیمش کنم.
پایان کالمش دو عدد موبایل همزمان می روند روی زنگ.

از این مکث اجباری اســتفاده می کنم و چشمم را می فرستم به حاشیه 
شگفت انگیز جاده و ذهنم را پی حال خوب عزیزکانم.

»مینا« چه اشاره بجایی داشت. آدمیزاد وقتی حالش مساعد است واقعاً 
 ُکدها و نشــانه هایی از خودش بروز می دهد؛ مثاًل »خواهری« اســامی 
مــن درآوردی اختــراع می کند، »آقاجــان« نهج البالغــه می خواند، 

»آفرینش« َدف می زند، »عزیز« کتلت می پزد و...

پی نوشت:
بــا خودم می گویــم حتماً زنان قالیباف روســتا هم حال خوبشــان را 
ریخته انــد تــوی قابلمه و آش بار گذاشــته اند. مثِل مــن که این جور 
وقت ها اسکناســی می اندازم توی قلِک سفالی. چون شک ندارم همین 
 رقم های کوچک روزی گرِد هم، جهیزیه می شــوند، می شــوند دارقالی، 
لــوازم التحریر، اســباِب خانه، اصــاًل زندانی آزاد می کننــد و ذره ذره 

احسن الحال می شود دنیا.

برزخ برایتون هر روز عذاب آورتر می شود

 جهانبخش اسیر 
وسوسه جدایی

وقتی »پاتر« به رسانه های انگلیسی گفته بود که 
به احتمال زیــاد از جهانبخش در ترکیب بازی 
با تاتنهام اســتفاده می کند نــور امیدی در دل 
پســر گیالنی فوتبال ایران درخشــید تا شاید 
پس از هفته ها نیمکت نشــینی و سکونشینی 
بازی درلیگ جزیره را تجربه کند اما »پاتر« زیر 

قولش زد و با وجود بازی یک طرفه ای 
که مقابل این تیم ریشه دار داشت و 

درنهایت سه گل هم وارد دروازه 
تاتنهام کرد، به مهاجم ایرانی اش 
بازی نــداد. حاال آســمان در 
تیره  برابر چشــمان علیرضا 
و تــار اســت. بازیکنی که 
وقتی با جت شــخصی از 
هلنــد راهی جزیره شــد 
تا قــراردادی تاریخی را 
امضا کند، تصور می کرد 
را در  روزهای خوشــی 
لیگ برتر تجربه می کند...

روزمره نگاری

روایت مجازی
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اعتراض مردم و مراجع چگونه قانون استعماری انجمن های ایالتی و والیتی را زمینگیر کرد؟

برگرداندن چرخ زمان به عقب!

1011

پیروانی: فکر نکنم تیم امید المپیکی شود

از فوتبالی که تیم های پایه اش دست 
مربیان قمارباز است، چه انتظاری دارید؟
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حمیدرضا عرب: وقتی »پاتر« به رسانه های انگلیسی گفته 
بود که به احتمال زیاد از جهانبخش در ترکیب بازی با تاتنهام 
استفاده می کند نور امیدی در دل پسر گیالنی فوتبال ایران 
درخشید تا شاید پس از هفته ها نیمکت نشینی و سکونشینی 
بازی درلیگ جزیره را تجربه کند اما »پاتر« زیر قولش زد و با 
وجود بازی یک طرفه ای که مقابل این تیم ریشه دار داشت 
و درنهایت ســه گل هم وارد دروازه تاتنهام کرد، به مهاجم 

ایرانی اش بازی نداد. 

8هفتهنیمکتنشینی
حاال آسمان در برابر چشــمان علیرضا تیره و تار است. 
بازیکنی که وقتی با جت شخصی از هلند راهی جزیره 
شــد تا قراردادی تاریخی را امضاء کند، تصور می کرد 

روزهای خوشی را در لیگ برتر تجربه 
می کند اما هرگز این طور نشــد و 

مهاجم ایرانی حاال مبدل به یک 
نیمکت نشین محض شده است. 
هشــت هفته از لیگ گذشــته و 
برایتون با 9 امتیاز شرایط نسبتاً 
آرامی را ســپری می کنــد و در 

جایگاه چهاردهــم فاصله امتیازی 
مناســبی با قعر جدولی هایی 

همچــون واتفورد و 
نوریــچ و اورتون 
دارد. بعید است 
برایتــون  کــه 
نتوانــد فصل را 
حوالی  درهمین 
به پایان برساند و 
جواز بازی در فصل 
آینده را هم بدست 

آورد. 

وسوسهجدایی
برایتون در فصول 
اخیر نتایج بدی 
بدست نیاورده و 
توانسته گاه و بیگاه 
درلیگ جزیره یقه 

بــزرگان را بگیــرد 
که جهانبخش دســت 
کم فصل پیش دراین 

ماجراجویی ها نقش داشت و با گلزنی ها و پاس گل هایی که 
می داد به آینده امیدوارتر می ماند اما سرمربی برایتون با پسر 
محجوب فوتبال ایران کاری کرده که حاال در فکر جدایی از 

تیمش باشد.
آری، جدایی! این جدایی اما درشرایطی رقم می خورد که 
اوضاع به همین منوال پیش برود و گران ترین خرید فصل 
پیش در نیم فصل تقاضای جدایی خــود را از طریق مدیر 
برنامه هایش به مدیران باشگاه ارجاع دهد. جهانبخش دوست 
ندارد با نیمکت نشینی به کار ادامه دهد. از آن سو او درخطر 

حذف از تیم ملی هم قرار دارد. 

بدبینیهایویلموتس
رویه ویلموتس به گونه ای نیســت که ناآماده ها و بازی 
نکرده ها را میان دعوت شده هایش قرار دهد. کی روش 
اما چنین خصیصه ای داشت و حتی اشکان دژاگه 
را یک ســال در حالی که عضو هیــچ تیمی نبود، 
به تیم ملی دعوت می کــرد. ماجرای ویلموتس و 
نوع نگاه او با دنیــای پیرامونش کاماًل درتضاد با 

کی روش است .
این وضعیت برای جهانبخش که بازی های آینده 
ملی را هم ممکن است به سادگی از کف بدهد بسیار 
مخاطره آمیزاست. عادت به دوری از دایره ملی پوشان 
بدون شک او را در میان تیم های اروپایی نیز از 
دایره توجه خارج خواهد کرد و بدون 
شک سیر ســقوط ملموس تر 

خواهد بود. 

چرتکهبهدست
جهانبخش شــاید 
برای رهایی از این 
اوضاع دوباره 
به لیگ هلند 
بازگــردد. 
که  جایی 
نــد  ا می د
اگر لــب تر 
کند تیم های بزرگ 
خواهانش خواهند بود. شــاید 
هلند و شاید هم تیم های فرودست 
انگلیســی. او درحال ارزیابی است. 
جهانبخش این روزها دارد چرتکه 

می اندازد.

ورزش: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: فتحی فکر می کند 
هنوز مسئول کمیته انضباطی است که می خواهد سر بازیکنان 
پرسپولیس را ببرد و فوتبال آن ها را با محرومیت نابود کند؟ 
محمدحسن انصاری فرد، در واکنش به اظهارات امیرحسین 
فتحی مدیرعامل باشــگاه اســتقالل گفت: کاری به باشگاه 
استقالل ندارم اما احکامی که علیه پرسپولیس صادر می شود 
بسیار سخت گیرانه است و ما مستنداتی داریم که نشان می دهد 

برخی تیم ها بی سر و صدا از این شرایط منتفع می شوند.

نابودیبیرانوند
وی ادامه داد:  فتحی باید بگوید چرا از احکام درباره دیگر تیم ها 

سخن نمی گوید. چرا مسئوالن استقالل درباره بیرانوند 
به صورت مدام قبل و بعد از صدور رأی صحبت 

می کنند؟ آن ها مدام به دنبال سنگین تر 
کردن حکم علیه بیرانوند بودند و گرنه به 
آن ها چه ربطی داشت درباره این بازیکن 
یا ســایر بازیکنان ما صحبت کنند؟ این 
کار زشتی است. آن ها می خواهند فضا را 

علیه بیرانوند سنگین کنند و این در حالی 
اســت که او در 6 بازی ما دو بازی را به دلیل 

محرومیت از دست داد.  آقایان انتظار 
دارند ســر بیرانوند را ببرند؟ 

می خواهنــد او را از فوتبال 
محو کنند؟ از همه سو فشار 
روی بیرانوند آوردند تا او دو 
جلسه محروم شد اما کسی 
به این مسئله نپرداخت که 
بدترین فحاشی ها علیه 
بیرانوند صورت گرفت. 
چرا پرسپولیس باید به 
دلیل اتفاقات شهرآورد 
محــروم از حضــور 
تماشــاگران شــود؟ 
تماشاگران استقالل 
در شــهرآورد به سر 
کنعانی زادگان سنگ 
زدند. بــا وجود اینکه 
بازی دقایقی متوقف 
شــد اما تماشاگران 
استقالل یک جلسه 
محروم شدند و ما هم 
یک جلســه محروم 

شدیم. برای کنعانی زادگان بایســتی حتما اتفاق ناباوری رخ 
می داد؟ در اصفهان 160 نفر از هواداران ما طبق اعالم رسمی 
اورژانس اصفهان مضروب و مجروح شدند اما آن ها یک جلسه 
تعلیقی محروم شدند و ما هم یک جلسه تعلیقی محروم شدیم. 

راضیکردنهواداران
وی ادامه داد: چرا مسئوالن استقالل فقط درباره پرسپولیس 
صحبت می کنند؟ به نظر می رســد آن ها برای خوشایند 
هوادارانشان و پوشاندن ضعف های خود این کارها را انجام 
می دهند. آقایان با بی اخالقی هر چه تمام تر در بازی شهرآورد 

به ما یک بلیت ندادند. 

آرای73
مدیرعامل پرسپولیس تصریح کرد: هنوز آثار آرایی که 
فتحی سال 73 در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
داد وجود دارد. او با آرایی که صادر کرد باعث شد تا 
بازیکنان بزرگ پرسپولیس مثل عابدزاده، پیوس، 
محرمی و... محرومیت های طوالنی مدت را تحمل 
کنند. شجاع خلیل زاده با استناد به یک عکس و به 
دلیل خطای دید محروم شد و این در حالی 
است که ما به کمیته استیناف 
رفتیم و آنجا متوجه شدیم 
نه داور و نه ناظر بازی هیچ 
گزارشی درباره خلیل زاده 

ننوشته اند. 

جرمپرسپولیس
انصاری فــرد گفت: 
پرســپولیس  جرم 
کسب هفت جام در 
سه سال و هت تریک 
در قهرمانی است و 
این موجب شــده 
خیلی هــا علیه آن 
باشند اما خوشبختانه 
هواداران پرسپولیس 
هوشیار هستند و مثل 
کوه از باشگاه خود و 
مربیــان و بازیکنان 
حمایــت می کنند و 
الزم است متحدتر از 

همیشه باشند. 

برزخ برایتون هر روز عذاب آورتر می شود

جهانبخش اسیر وسوسه  جدایی 
اتهام انصاری فرد   

فتحی می خواهد پرسپولیس را نابود کند 

مدافع پرسپولیس در پیاده روی اربعین
ورزش: مدافع تیم فوتبال پرسپولیس همراه با خانواده برای حضور در پیاده روی اربعین 
حسینی راهی عراق شد. با توجه به فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و به دلیل تعطیلی 
لیگ برتر به خاطر دو بازی تیم  ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022، محمد 
انصاری مدافع تیم فوتبال پرسپولیس برای حضور در پیاده روی اربعین و سفر به کربالی 
معلی همراه با خانواده خود راهی کشور عراق شد. انصاری  با هماهنگی هایی که با گابریل 
کالدرون سرمربی پرســپولیس انجام داده راهی عراق شد و قرار است تا روز پنجشنبه 

به تهران برگردد تا بتواند در تمرینات تیمش برای حضور در جام حذفی شرکت کند.

محرومیت بازیکن خارجی استقالل
ورزش: کمیته انضباطی رأی خود را در خصوص تخلفات برخی از دیدارهای لیگ 
برتر فوتبال صادر کرد. باشگاه استقالل تهران به دلیل فحاشی تماشاگرانش به داور و 
تیم حریف و مدیرعامل تیم خود باید ۵00 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. 
همچنین هروویه ملیچ بازیکن تیم استقالل به دلیل هل دادن ناظر فدراسیون باید 
20 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند و به مدت یک جلســه از همراهی تیم 
خود محروم است. استراماچونی سرمربی تیم استقالل نیز به دلیل نقض اصولی کلی 

رفتار، به توبیخ کتبی محکوم شد.

خداحافظی تارتار از مسجدسلیمان
ورزش: مهدی تارتار که در روزهای گذشته نیز به دلیل مشکالت مالی و عدم پرداخت 
مطالبات بازیکنان نفت مسجدسلیمان چندین بار به مسئوالن باشگاه هشدار داده بود که 
با ادامه این روند از هدایت این تیم استعفا می دهد، با قرار دادن پستی در صفحه شخصی 
خود در اینستاگرام، خداحافظی خود از این تیم را اعالم کرد. مهدی تارتار در صفحه 
شخصی خود نوشته است: »بعضی وقت ها برای ماندن باید رفت. نمی دانم باید چگونه از 
تمام کادرفنی، بازیکنان با شرف و با کیفیتمان و هواداران با غیرتمان که برای ما سنگ 

تمام گذاشتند، تشکر کنم«.

مطالبات برانکو قسط بندی می شود
ورزش: برخالف اینکه گفته می شود با حضور وکیل برانکو در تهران و شروع سومین 
دور مذاکرات طرفین برای دستیابی به راهکار پرداخت مطالبات، ماجرای شکایت او 

از این باشگاه به فیفا منتفی شده، این مسئله صحت ندارد.
در صورتی که باشگاه پرسپولیس در زمان حضور وکیل برانکو موفق به توافق شود، 
پرونده شکایت برانکو از این باشگاه در فیفا منتفی خواهد شد و در غیر این صورت باید 
در انتظار رای دادگاه ماند. گفته می شود از قرار معلوم نماینده قانونی برانکو حاضر 

شده تا پول را در چند قسط با بازه های زمانی کوتاه مدت دریافت کند.

سینا حســینی: در اساسنامه فدراســیون از کمیته 
انضباطی به عنوان یک ارکان قضایــی فوتبال نام برده 
شده که با تصمیمات و احکام قضایی خود زمینه اصالح 
فضای فوتبال را برعهده دارد. در ماده 62 اساســنامه 
فدراسیون فوتبال ایران آمده است وظایف این کمیته 
براســاس آیین نامه انضباطي تعریف مي شود. کمیته 
مي تواند با حضور اکثریت مطلــق )%۵0+1( اعضا که 
حداقل یکي از آن ها رئیس یا معاون کمیته باشد تشکیل 
و تصمیمات الزم را در مــوارد مطروحه اتخاذ نماید. در 
برخي از موارد خاص )که در آیین نامه انضباطي تصریح 
شده باشــد( رئیس کمیته مي تواند شخصاً تصمیمات 

الزم را اتخاذ نماید.
اســاس شــکل گیری این کمیته و اعطای قدرت عمل 
قانونی به اعضای این کمیته به این دلیل بوده که زمینه 
تخلفات به کلی از حوزه فوتبال برچیده شود اما در برهه 
کنونی این کمیته بیشتر متمایل به اعمال جرایم سنگین 
مالی برای متخلفان است تا به این ترتیب در کنار توبیخ 
متخلفان حوزه فوتبال خزانه فدراســیون را نیز پر کند 
تا دغدغه های مالی ناشی از بحران مالی زیاد گریبانگیر 

سیستم مدیریت فوتبال نشود.
آنالیز احکام انشا شده توسط کمیته انضباطی به عنوان 
یکی از سه رکن قضایی حاضر در فوتبال نشان می دهد 
این کمیته در ماه های اخیر به ویژه از شروع رقابت های 
لیگ برتر درآمدی نجومی داشــته اســت و برخالف 
اعمال جرایم سنگین مالی برای متخلفان نه تنها میزان 
بداخالقی ها و قانون گریزی ها کاهش نیافته است بلکه 
به همانند افسانه لوبیای سحرآمیز به شکل سرسام آوری 

رشد پیدا کرده است!
در کنار تمام نقدهای وارده به سیســتم رفتاری کمیته 
انضباطی، یک پرسش بزرگ برای اهالی فوتبال به وجود 

آمده که سرنوشت درآمدهای ناشی از احکام انضباطی 
چه می شود؟ 

البته برخی کارشناسان و منتقدان بر این باورند جرایم 
کمیته انضباطی صرفاً برای حوزه رسانه ای کارایی دارد، 
و گرنه ماجرای این جرایم همانند همان کنایه معروف 
درباره مهریه است که چه کسی داده و چه کسی گرفته 

است؟
عدم اطالع رسانی کافی از ســوی فدراسیون فوتبال و 
عدم پاسخگویی اعضای کمیته انضباطی به ویژه رئیس 
این کمیته در برابر سرنوشت این جرایم ابهامات در این 
ماجرا را تشدید کرده اســت! البته این تنها نقطه ضعف 
کمیته انضباطی در جریان برخورد با تخلفات روی داده 
در حوزه فوتبال به ویژه لیگ برتر نیست، صدور احکام 
ســنگین این کمیته برای بازیکنان و باشگاه های لیگ 
برتری و لغو خودجوش آن ها پیش از اجرای حکم نیز از 
دیگران مسائلی است که جایگاه این رکن قضایی را به 

شدت متزلزل کرده است.
منتقدان بر این باورند که حســن زاده و همکارانش در 
کمیته انضباطی برای نشان دادن قدرت خود در فوتبال 
ایران ابتدا احکام ســنگینی را صادر می کنند و پس از 
بهره برداری خاص رســانه ای و ژســت های فاتحانه با 
یک دستور پنهانی و بخشــش های بحث برانگیز حکم 
ابتدایی خود را لغو می کنند تا بازیکن و باشگاه خاطی 
بتواند با وجود تخلف قبلی خود از عفو مشــروط آن ها 

استفاده کنند.
وقت آن رسیده که مهدی تاج به عنوان متولی فوتبال 
ایران درباره رفتارهــای ابهام آمیــز کمیته انضباطی 
فدراسیون تحت مدیریتش فکر اساسی بردارد در غیر 
این صورت باید انتظار فروپاشی یکی از رکن های قضایی 

فوتبال ایران را داشته باشیم.

امیرمحمد ســلطان پور: در حالی که به اواخر دهه 
2010 نزدیک می شویم، ســایت گل در گزارشی تیم 
منتخب دهه اخیر اللیگا را انتخاب کرده که در زیر آن را 

با یکدیگر مرور می کنیم:

دروازهبان؛یاناوبالک
این دروازه بان اهل اســلوونی 
در سال 2014 به مادرید آمد 
تا در اتلتیکو جانشین کورتوآ 
شــود. یان اوبالک را می  توان 
باثبات ترین دروازه بان لیگ از 
آن زمان تاکنون لقب داد. او در 

چهار فصل گذشته بهترین دروازه بان لیگ شده و کمتر 
دچار اشتباهات عجیبی می شــود که در تیم های بارسا 

و رئال می بینیم.

دفاعراست؛دنیآلوز
با اینکه همکاری این ســتاره 
برزیلی با بارســلونا در ســال 
2016 به شکل بدی تمام شد 
اما شکی نیســت که دنی آلوز 
یکــی از اصلی ترین مهره ها در 
بارســای قهرمان سه گانه بود. 

دفاع راســت کاتاالن ها با ســرعت و توانایــی فیزیکی 
خیره کننده آلوز سال ها تیم های حریف را آزار داد.

دفاعوسط؛جراردپیکه
از یــک بازیکن شــکننده در 
منچســتریونایتد به ستاره ای 
در بارسلونا، سفر پیکه به اللیگا 
سرنوشت خیلی زیبایی داشت. 
جرارد پیکه با صالبت در قلب 
دفاع و قدرت رهبری خود یکی 

از از اصلی تریــن عوامــل موفقیت بارســا در یک دهه 
گذشته بوده است. پیکه هشــت قهرمانی در اللیگا در 

کارنامه خود دارد.

دفاعوسط؛سرخیوراموس
او نه تنها در خــط دفاع برای 
مهاجمین حریف بی رحم است 
بلکه در گلزنی نیز تبحر خاصی 
دارد. او از ابتدای این دهه 37 
گل فقط در لیگ برای رئال زده 
و البته بیشــترین تعداد کارت 

زرد تاریخ را در میان بازیکنان اللیگا دارد.

دفاعچپ؛مارسلو
بی جهت نبــود که در ســال 
2011 دیگو مارادونا، او را پس 
از مسی و کریســتیانو رونالدو 
بهترین بازیکن اللیگا لقب داد. 
تکنیک، سرعت و مهارت های 
خاص مارسلو سال هاست که 

به رئال در سمت چپ زمین این تیم کمک می کند.

هافبکوسط؛ژاوی
او توســط پپ گواردیــوال به 
عنوان مغــز بارســلونا ملقب 
شــده اســت. ژاوی ترکیــب 
فوق العاده ای از مهارت و هوش 
اســت. او باالی ۵00 بازی در 
اللیگا با پیراهن بارسا به میدان 

رفت و تا سال 201۵ که پس از آن به قطر رفت هرگونه 
که می خواست ریتم بازی تیمش و حتی لیگ را تنظیم 

می کرد!

هافبکوسط؛لوکامودریچ
کمترین هافبکــی را می توان 
به کامل بودن لــوکا مودریچ 
پیــدا کــرد. از زمانــی که از 
تاتنهام به پایتخت اســپانیا در 
سال 2012 آمد تاکنون دو بار 
بهترین هافبــک فصل اللیگا 

شده و کمترین کســی می تواند با آن مخالفت کند. هر 
سرمربی آرزوی داشتن بازیکنی مثل مودریچ را در خط 
هافبک خود دارد و در این فهرســت باالتر از بازیکنانی 

مثل بوسکتس و کروس قرار گرفت.

هافبکوسط؛آندرساینیستا
در نوامبــر 201۵ آنــدرس 
اینیســتا به ســومین بازیکن 
تاریــخ پــس از مارادونــا و 
رونالدینیو تبدیل شــد که در 
ورزشگاه ساتیاگو برنابئو مورد 
تشویق تماشــاگران رئال قرار 

می گیرد. ثبات اصلی ترین نقطه قوت اوست و بعید است 
بازی ضعیفی از او در اللیگا در خاطرتان باشد.

فوروارد؛لیونلمسی
خاویر تباس مدیــر اللیگا به 
تازگی گفته که نمی تواند این 
لیگ را بدون مسی تصور کند و 
کمتر کسی است که با او موافق 
نباشد. ستاره بارسلونا هنوز هم 
مشــغول رکوردشکنی در این 

لیگ است، لیگی که مدت هاست رکورد بیشترین گل و 
پاس گل تاریخ آن را به نام خود ثبت کرده است.

فوروارد؛کریستیانورونالدو
او شــاید تنها دو قهرمانی در 
اللیگا بدســت آورده باشد اما 
مثل یک نور این لیگ را روشن 
کرده بود. از سال 2010 که به 
اسپانیا آمد تا سال 2018 که 
آنجا را به مقصــد ایتالیا ترک 

گفت، در سه فصل باالی 40 گل به ثمر رساند. با داشتن 
رکورد دومیــن گلزن برتر تاریخ در ایــن لیگ و دارنده 
بیشترین تعداد هت تریک هیچ شــکی از جایگاه او در 

این فهرست نداریم.

فوروارد؛آنتوانگریزمان
با اینکه در تمامی این سال ها 
زیر سایه رونالدو و مسی بود، اما 
باید اعتبار ویژه ای به عملکرد 
این ستاره فرانســوی بدهیم. 
آنتوان گریزمــان زمانی که در 
اتلتیکو بازی می کرد میانگین 

یک گل در هر دو بازی را داشــت و اکنون در بارســا به 
چیزهای بزرگ تری می اندیشد.

جاماندگان
با توجــه به کیفیــت بازیکنانی که در طــول یک دهه 
گذشــته قدم به اللیگا گذاشــته اند، طبیعی است که 
نام برخی از ســتارگان از ترکیب اصلی جا مانده باشد. 
سرخیو بوسکتس احتماال از اصلی ترین بازیکنان باشد. 
شــاید تونی کروس و طرفدارانش نیز فکر کنند در حق 
او اجحاف شــده به خصوص اینکه از زمان حضورش در 
رئال یکی از بهترین پاسورها در دنیای فوتبال بوده است. 
گودین، واران، آلبا و البته دو مهاجــم تراز اول جهانی 
یعنی بنزما و سوآرز نیز با وجود همه توانمندی های خود 

نتوانستند در ترکیب منتخب قرار گیرند.

فدراسیون یک بار برای همیشه توضیح دهد

پولجریمههایانضباطیکجاهزینهمیشود؟
تیم منتخب لیگ اسپانیا در سیطره رئال و بارسا

کهکشان10سالهاللیگا
ضد  حمله

دادگاه CAS حکم داد
پرسپولیس قهرمان قطعی سوپرجام ۹۷ 

ورزش: به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و بنا بر اعالم امیر علی 
حســینی مدیر بخش روابط بین الملل و با تایید بخش حقوقی باشــگاه، 
C.A.S دیروز باالخره به انتظارها پایان داد و رای خود در ارتباط با پرونده 
دربی سوپرجام ایران در سال 97 را اعالم کرد. بر اســاس این رای، دادگاه 
عالی ورزش حکم صادره برای این بازی از سوی کمیته انضباطی و کمیته 
استیناف فدراسیون فوتبال مبنی بر نتیجه 3 بر صفر به سود پرسپولیس را 

مورد تایید قرار داد.
در بخشی از این رای 30 صفحه ای که برای باشگاه پرسپولیس ایمیل شد، 
چنین آمده است؛ »رای صادره توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران 
به تاریخ 6 شهریور 1397 که رای صادره کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در 

تاریخ یکم  مرداد 1397 حمایت می کند، مورد تایید است.«
این رای بخش های دیگری هم دارد اما در مجموع نتیجه بازی همان 3 بر 
صفر به نفع پرسپولیس خواهد بود. به این ترتیب  قهرمانی پرسپولیس در 

سوپرجام رسمی شد.

ابهام درحضور جابرانصاری مقابل پرسپولیس 
ورزش: بازیکن تیم پیکان هنوز به بهبودی کامل نرسیده و با این شرایط 
مشخص نیست که این بازیکن به بازی مقابل پرسپولیس برسد یا نه. جابر 
انصاری هنوز به شرایط بازی نرسیده و مقابل سپاهان غایب خواهد بود اما 
پزشکان پیکان تالش می کنند که این بازیکن برای بازی با پرسپولیس آماده 

شود هر چند که هنوز این مسئله قطعیت پیدا نکرده است.

استرالیا حریف احتمالی شاگردان استیلی
ورزش: در صورت تأیید شورای برون مرزی و تهیه بلیت هواپیما ملی پوشان 
تیم فوتبال امید هفته آینده راهی قطر می شوند. ظاهراً قرار است تیم امید 
استرالیا برای برگزاری اردو راهی قطر شود و با رایزنی های صورت گرفته از 
تیم امید هم دعوت شده راهی این کشور شود تا این بازی دوستانه برگزار 
شود. برای این سفر تنها هزینه ای که فدراسیون باید متحمل شود تهیه بلیت 
است. در صورتی که شورای برون مرزی با این سفر موافقت کند و در تهیه بلیت 
فدراسیون دچار مشکل نشود ملی پوشان راهی این سفر می شوند و یک بازی 

دوستانه برگزار می کنند.

استراماچونی: برایم مهم بود که همزمان با 
اردوی تیم ملی در ایران باشم

ورزش: استراماچونی در تعطیالت لیگ راهی جزیره کیش شده و همراه با 
خانواده اش در آنجا به استراحت می پردازد. سرمربی تیم فوتبال استقالل در 
گفت  و  گو با فارس در خصوص حضورش در جزیره کیش گفت: من اصاًل 
نمی دانستم چنین جزیره زیبایی در ایران وجود دارد اما با هماهنگی هایی که 
باشگاه استقالل انجام داد به همراه خانواده ام در یک هتل با امکانات خوب در 
این جزیره مستقر شده ام. وی افزود: وقتی به کیش آمدم واقعاً سورپرایز شدم 
چون در هتل و جزیره زیبایی هستیم. خوشبختانه میهمان نوازی خوبی از ما 
صورت گرفته و خیلی خوشحالم که به همراه خانواده ام در تعطیالت مسابقات 
باشگاهی در ایران به این جزیره آمدم. استراماچونی تأکید کرد: برای من خیلی 

مهم بود که همزمان با برگزاری اردوی تیم ملی در ایران حضور داشته باشم.

مهاجم انگلیسی مدنظر استقالل
اوایل هفته آینده در تهران

ورزش: گری هوپر مهاجمی است که در روزهای گذشته مذاکرات مثبتی از 
طریق مدیر برنامه هایش با استقالل داشته است. او ظرف یکی دو روز آینده قرار 
است با مدیران استقالل مذاکره کند تا قرارداد خود را با این باشگاه منعقد کند. 
با این شرایط در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد هوپر پس از مذاکره نهایی با 
مدیران استقالل به انگلیس برخواهد گشت و پس از آن روز شنبه یا یکشنبه 
هفته آینده وارد تهران می شود تا پس از حضور در تست های پزشکی قرارداد 
خود را با استقالل نهایی کند و به تمرین این تیم اضافه شود. هوپر بازیکنی است 
که با سابقه حضور درسلتیک، نوریچ و شفیلد ونزدی که قرار است با استقالل 

قرارداد امضا کند تا در کنار شیخ دیاباته خط حمله این تیم را تکمیل کند.

نخستین دوره لیگ  برتر زیر12 سال در خراسان 
ورزش: دبیر هیئت فوتبال استان خراسان رضوی گفت: نخستین دوره لیگ 
برتر فوتبال زیر 12 سال استان هفته جاری و به همت هیئت فوتبال استان 
برگزار خواهد شد. محسن حیدری اظهارکرد: راه اندازی این لیگ می تواند 
نقطه عطفی در فوتبال پایه استان باشــد.در این دوره که مختص مدارس 
فوتبال مجاز سطح استان خراسان رضوی اســت، 3۵ تیم در قالب ۵ گروه 

حضور پیدا خواهند کرد.

منهای فوتبال

تکواندو امیدوار به نتیجه گیری 
در بلغارستان و روسیه

کار سخت ایرانی ها در گرندپری ها
ورزش: تکواندو در چند دوره اخیر المپیک جزو رشته های مدال آور 
ایران بوده و در توکیو 2020 هم مسئوالن و عالقه مندان ورزش امید 

زیادی به کسب مدال های خوشرنگ از سوی هوگوپوشان دارند.
شرایط کسب سهمیه در تکواندو اما کامالً متفاوت با سایر رشته هاست 
و ملی پوشان این رشته دشواری های زیادی را برای رسیدن به المپیک 
تحمل می کنند. در آخرین رنکینگ المپیکی اعالم شــده از سوی 
فدراسیون جهانی سه تکواندوکار ایرانی در سه وزن جزو 6 نفر برتر 
هستند و با ادامه این روند تا پایان ســال 2019 می توانند سهمیه 

مستقیم حضور در توکیو را کسب کنند.
با اینکه دو مرحله دیگر از گرندپری باقی مانده و تکواندوکاران ایرانی 
هم مثل رقبای خود فرصت دارند و بلغارستان و روسیه به امتیازات 
المپیکی خــود بیفزایند، یک اتفــاق غافلگیرکننــده رخ داده که 

برنامه های تکواندوکاران غیراروپایی را به هم ریخته است.
برگزاری بازی های اروپایی در آبان ماه سال جاری به میزبانی ایتالیا 
سبب شده تا برای هوگوپوشان قاره سبز یک فرصت طالیی به وجود 
بیاید تا بتواننــد امتیازات المپیکی خود را در ماه های پایانی ســال 

2019 افزایش دهند.
این رویداد که قرار بود ماه گذشته برگزار شود، به آبان ماه موکول شده 
و با توجه به کسب امتیازات بازی های آسیایی توسط تکواندوکاران 

ایرانی جای اعتراضی را هم باقی نمی گذارد.
این اتفاق اهمیت دو مرحله باقی مانده گرندپری در بلغارســتان و 
روســیه را برای تکواندوکاران ایرانی هم افزایش می دهد که حتماً 
بتوانند به مراحــل پایانی صعود کنند و امتیاز خــود را در رنکینگ 

افزایش دهند.

ملی پوش رویینگ: 
با قایق های فرسوده انس گرفتیم

ورزش: ملی پوش رویینــگ ایران گفت: تیم مــردان آماده تر از 
هر سال است و در مســابقات قهرمانی آسیا همه ما ملی پوشان به 
دنبال کسب مدال طال هستیم و کسی برای نقره و برنز به مسابقات 
نمی رود. بهمن نصیری در مورد تمرین با تجهیزات فرسوده گفت: 
ما دیگر عادت کردیــم و با این قایق های فرســوده انس گرفته ایم.  
البته هزینه خرید قایق ها هم باالست و انتظار زیادی هم نمی توان از 
فدراسیون داشت همین که با این شرایط سخت، اردوها پا برجاست 

از فدراسیون تشکر می کنم. 

حمله قوچان نژاد به کوالکوویچ 
ورزش: کارشــناس والیبال ایران معتقد است که ایگور کوالکوویچ 
جســارت مربیگری ندارد و از این پس نیز باید استفاده از جوانان در 

ترکیب تیم ملی ادامه داشته باشد.
جبار قوچان نژاد درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران مقابل برزیل 
در رقابت های جام جهانی 2019 ژاپن گفت: کوالکوویچ چون تنها 
به دنبال نتیجه است با تیم اصلی شروع کرد. او این موضوع را بارها 
نشــان داده اســت که در مربیگری تنوع ندارد، ریسک پذیر نیست 
و جســارت کافی برای ایجاد تغییرات را نــدارد. اینکه او در گرفتن 
وقت اســتراحت ها و تعویض ها ضعیف عمل می کند نیز به همین 

دلیل است.

یزدانی و کریمی بهترین های ایران 
در رنکینگ جهانی فرنگی

ورزش: با پایان رقابت های جهانی 2019 قزاقستان، رده بندی برترین 
آزاد و فرنگی کاران جهان از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعالم شد که 
حسن یزدانی و علیرضا کریمی با قرار گرفتن در رده دوم اوزان خود، 

بهترین جایگاه را در بین ایرانی ها دارند.

مسابقات سه گانه ترکیه؛ 
پنجاه و هشتم بهترین عنوان ایران 

ورزش: کاپ اروپایی ســه گانه در آالنیا ترکیه برگزار شد و بهترین 
عنوان نمایندگان ایران مقام پنجاه و هشتم بود.

ایران در این مسابقات چهار نماینده داشــت که در رده های پایین 
جدول قرار گرفتند. در رده بزرگســاالن 69 نفر شرکت کرده بودند 
که سه نفر مسابقه را به پایان نرساندند و یک نفر هم در خط استارت 

قرار نگرفت.

تسنیم: سرمربی پیشین تیم 
فوتبال امید ایــران اعتقاد 
دارد احتمــال صعــود 
این تیم به المپیک 
2020 توکیــو کم 
است. غالمحسین 
پیروانی درخصوص 
کناره گیری فرهاد 
مجیــدی از هدایــت 
تیم فوتبــال امید ایــران گفت: 
نمی دانم او خودش استعفا کرده 
یا اســتعفایش دادند! اگر استعفا 

کرده، کار زیبایی انجام داده است. وقتی برخی باشگاه های 
ما تیم های پایه خود را به دســت مربیان قمارباز می دهند 
که پیچ می اندازند و تیمشان را مربیگری می کنند، انتظار 
چه نتیجه ای در تیم های ملی پایه دارید؟ وی تصریح کرد: 
باشگاه به مربی می گوید خودت از بازیکنان پول بگیر و تیم 
را اداره کن. با این حال توقع دارید تیم امید خوبی داشــته 
باشیم؟ اگر یک نفر بهترین بازیکن ایران باشد اما اگر پولی 
به هیچ کدام از مربیان پرداخت نکند، در هیچ تیمی جایی 
نخواهد داشت. متأسفانه کســی هم با این موضوع برخورد 
نمی کند. وقتی بــذری نمی کاریم، انتظار داریم چه چیزی 
درو کنیم؟ امیدوارم استیلی موفق باشد، اما احتماالً او هم 

به بن بست می خورد.

ورزش: حمید اســتیلی از 3۵ بازیکن بــرای حضور در 
اردوهای تیم فوتبــال امید دعوت کرد تــا در تمرینات 
آماده سازی شرکت کنند. اســامی نفرات دعوت شده به 
شــرح زیر اســت: مهدی نوراللهی، محمد شریفی، امید 
دره، امیرحسین حســین زاده، طاها شریعتی و ابوالفضل 
جاللــی )ســایپا(، محمــد مســلمی پور و محمد خرم 
الحسینی )ماشین سازی(، ابوالفضل رزاق پور، محمدرضا 
آزادی و رضا شــکاری )تراکتور(، امیــد نورافکن و علی 
کی خسروی )سپاهان(، معراج اســماعیلی )ذوب آهن(، 
محمد آقاجانپور و ســینا زامهران )شهر خودرو(، مهدی 
قائــدی، عارف غالمی، ســینا خادم پور و ســجاد آقایی 
)استقالل(، محمد خدابنده لو )پیکان(، وحید نامداری، 

سعادت حردانی، عارف آغاسی و امیرحسین 
باقرپور )فوالد خوزستان(، مهدی عبدی و 
امیر روستایی )پرسپولیس(، رضا جبیره 
و جعفر ســلمانی )صنعت نفــت(، علی 
شــجاعی و رحمان جعفری )نســاجی(، 
یونــس دلفــی )شــارلوا(، اســماعیل 
بابایی)فجر شهید سپاسی(، رامین داودی 

)استقالل خوزســتان( و حبیب فرعباسی 
)نفت مســجد ســلیمان(.همچنین با اعالم 
حمید استیلی، ســرمربی تیم فوتبال امید، 
علیرضا امامی فر و رضا شــاهرودی به کادر 

فنی این تیم اضافه شدند.

پیروانی: فکر نکنم تیم امید المپیکی شود

ازفوتبالیکهتیمهایپایهاشدستمربیانقماربازاست،چهانتظاریدارید؟
جرئتانتقادازکیروشرانداشتند

پیروانی با انتقاد از سرمربی پیشین تیم ملی کشورمان اظهار کرد: 
کی روش دو بار تیم ملی را از جام ملت های آسیا حذف کرد. چه 
کسی جرئت انتقاد از او را داشت؟ به راحتی سِر یک مربی ایرانی را 
می بُرند و نمی گذارند دست و پا بزند. آیا کسی از وینگادا که ایران را 
در بازی های آسیایی قعرنشین کرد، انتقاد کرد؟ تیم امید در زمان 
ما به کره جنوبی و ژاپن، تیم های سوم و چهارم المپیک باخت و 
تیم هایی چون عراق، ازبکستان و بحرین را با 4-3 گل شکست داد. 
مگر کم از ما انتقاد شد؟ سرمربی پیشین تیم امید ایران ادامه داد: 
تنها کسی که جلو کی روش ایستاد، فردی جگردار و »َمشتی« مانند 
مایلی کهن بود. وقتی از او پرسیدند چرا تیم امید حذف شد، گفت 

مگر کی روش نتیجه گرفته بود که ما نتیجه بگیریم. 

پهلوانکشنباشیم
پیروانی در پاسخ به این پرسش که آیا امیدهای ایران با استیلی 
می توانند طلسم صعود به المپیک را بشکنند یا خیر، خاطرنشان 
کرد: امیدوارم تیم امید به المپیک صعود کند، اما فکر نمی کنم 
این اتفاق رخ دهد. ما برای کسی بد نمی خواهیم، اما وقتی بذری 
نکاشته ایم، نباید انتظار درو کردن محصول خوبی داشته باشیم. 
مجیدی کم برای فوتبال ایران زحمت نکشید و بازیکنی بااخالق و 
محبوب بود. همان طور که امثال جعفر کاشانی و همایون بهزادی 
فوت کردند، ما هم مــرگ را خواهیم دید، امــا آن را باور نداریم. 
پهلوان کش نباشیم. پدر همه را درمی آورند و عیب های خود را 
می پوشانند. با علی دایی که اسطوره فوتبال ایران بود، آن رفتار را 

انجام دادند. همه این ها پهلوان کشی است.

دعوت ۳۵ بازیکن به اردوی تیم امید

شاهرودیوامامیفردستیاراستیلیشدند

نوبت دوم   1398/08/01صفحه 10    1398/07/16
آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت

ــماره ملى 0681705027 صادره بجنورد  ــنامه 232 ش آقاى عباس امانيان وحيد فرزند امان اله به شناس
برابر وكالت شماره 5127 مورخ 1390/12/15 دفتر خانه 14 بجنورد به وكالت از آقاى محمدعلى صفرى 
ــماره شناسنامه 1829 و شماره ملى 0759662312 صادره از جاجرم برابر مشروحه  فرزند صفر على به ش
شماره 29/98/29736 مورخ 1398/07/04 با تسليم دو برگ استشهاديه كه صحت امضاء شهود مذكور در 
ــناد رسمى شماره 14 شهرستان بجنورد گواهى شده است مدعى شده اند كه سند مالكيت  آن در دفتر اس
ــدانگ پالك 144 فرعى از 151 اصلى واقع در بخش دو بجنورد به شماره ثبت 71416  چهار دانگ از شش
صفحه 157 دفتر 461 به شماره چاپى 125154 به علت نامعلومى مفقود شده است( كه برابر سند رسمى 
ــهم از 3743 سهم از چهار  ــهد مقدار 1912 س ــماره 117343 مورخ 1392/09/24 دفتر خانه 16 مش ش
دانگ به غير منتقل گرديده است)درخواست صدور سند المثنى نوبت اول نموده. لذا طبق ماده 120 آئين 
ــبت به ملك مذكور  ــود تا هر كس مدعى انجام معامله نس ــون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى ش ــه قان نام
ــد ظرف مدت 10 روزپس از انتشار آگهى به اين اداره  ــندمالكيت نزد خود مى باش بوده و يا مدعى وجود س
ــند معامله تسليم نمايد بديهى است چنانچه  ــند مالكيت يا س مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س
ــند مالكيت المثنى اقدام  ــبت به صدور س ــد اداره ثبت طبق مقررات نس در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس

خواهد كرد. م الف874(آ9808840)
تاريخ انتشار:98/07/16

عليخان نادرى 
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد 

آگهى تحديد حدود عمومى حوزه ثبت بخش نيمبلوك (خضرى دشت بياض)
ــب در خواست واصله مستند به ماده  ــر گرديده ،اينك بر حس به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش
ــمت از امالك بخش 12 نيمبلوك حوزه ثبتى اين واحد به  61 آئين نامه قانون ثبت تحديد حدود يك قس

شرح ذيل انجام خواهد شد.  قطعه مفروز مزرعه دهشك  پالك 17-اصلى
ــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر تاسيسات گاودارى به  ــكى،  شش 1-پالك 2017 فرعى آقاى اكبر دهش
مساحت 24010متر مربع .در روز سه شنبه 98/08/14 ساعت 9 صبح لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به 
ــردد كه درروز مقرر در محل حضور يابند،چنانچه هر يك  ــان و مجاورين امالك مذكور اخطار مى گ صاحب
ــند ،مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك  ــالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش ــان ام از صاحب
مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود 
ارتفاقى و نيز صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند ؛مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز 
ــت از تاريخ  ــد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترضين مى بايس از تاريخ تحديد پذيرفته خواهد ش
تسليم اعتراض ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را 
از مراجع ذيصالح مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند در غير اينصورت متقاضى ثبت مى تواند خود يا 
نماينده قانونى وى گواهى عدم تقديم دادخواست را از دادگاه ذيصالح اخذ و ارائه نمايند و اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.9808838آ
تاريخ انتشار سه شنبه 98/07/16    

 حميد رضا توسلى فرشه
اداره ثبت اسناد و امالك نيمبلوك 

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى سيد عليرضا حسينى فرزند سيد حسين برابر وكالتنامه به شماره 40599 مورخ 
ــمى 13 قدمگاه از طرف آقاى مصطفى اسالمى نژاد فرزند حسين به  ــناد رس 1398/06/30 دفتر اس
ــده منضم به تقاضاى كتبى  ــنامه 147 به استناد دو برگ استشهاديه گواهى امضا ش ــماره شناس ش
جهت دريافت سند المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت تكبرگى 
ــريال 325343 سرى د 91 به ميزان نيم (پنج دهم) سهم مشاع از بيست ويك  سهم  ــماره  س به ش
ــش 4 زبرخان كه متعلق به  ــماره پالك 13فرعى از 32 اصلى بخ ــدانگ يك قطعه زمين به ش شش
ــد به علت نامعلوم مفقود گرديده كه با بررسى دفتر امالك مشخص گرديد كه  موكل نامبرده ميباش
ــك 139720306001000697به نام متقاضى ثبت  ــند مالكيت مزبور ذيل دفتر امالك الكتروني س
ــتناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى  ــت. لذا به اس ــند صادر گرديده اس و س
ــند  ــك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود س ــبت به مل ومتذكرميگردد هركس نس
ــراض كتبى خود را به  ــاراين آگهى اعت ــد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتش ــت نزد خود ميباش مالكي
ــت اصل سند مالكيت و يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است درصورت  پيوس
عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى 

نسبت به صدورسند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ9808837
انتشار:  16مهر

سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان 

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

ــت ثبتى و اراضى و  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ــماره 139860326007000588 مورخ 6/20/ 1398  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى ش س
ــند رسمى مستقر  ــاختمانهاى فاقد س هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــاى پرويز منصورى  ــات مالكانه بال معارض متقاضى آق ــوزه ثبت ملك بهار تصرف ــد ثبتى ح در واح
ــماره شناسنامه 5122 صادره ازصالح آباد در ششدانگ يك  قطعه زمين مزروعى  فرزند عباداله  بش
ــى از 126 اصلى واقع دراراضى صالح آباد  ــاحت 41754/20 متر مربع پالك 2653 فرع آبى به مس
ــمى آقاى عباداله منصورى محرز گرديده  حوزه ثبتى بهاربخش چهار همدان خريدارى از مالك رس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه  اس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نس اش
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است  ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 236 )آ9808834
 تاريخ انتشار نوبت اول : 7/16 /1398 

تاريخ انتشار نوبت دوم :1/ 1398/8 
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار- هادى يونسى عطوف

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

ــت ثبتى و اراضى و  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ــماره 139860326007000587 مورخ 6/20/ 1398  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى ش س
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يونس نيكنام اطهر فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 774 صادره از بهار در ششدانگ يك  قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 
51882/59 متر مربع پالك 290 فرعى از 99 اصلى واقع دراراضى روستاى گنده جين حوزه ثبتى 
بهاربخش چهار همدان خريدارى از مالك رسمى وراث احمد نيك نام اطهر محرز گرديده است. لذا 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــرف مدت يك ماه از  ــيد، ظ ــليم و پس از اخذ رس ــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ب
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت  ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
ــد. (م الف  ــند مالكيت صادر خواهد ش انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

242 )آ9808836
 تاريخ انتشار نوبت اول : 7/16 /1398 

تاريخ انتشار نوبت دوم :1/ 1398/8 
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار- هادى يونسى عطوف

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 409 به شرح دادخواست به  ــمنگانى داراى شناسنامه ش ــاالرى س نظر به اينكه آقاى زينب س
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــورا درخواس ــه 3/980248ح از اين ش كالس
ــادروان نيك محمد احمدى به شناسنامه 4 در تاريخ 1398/6/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود  ش

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  زينب ساالرى سمنگانى فرزند علم ش ش 409 متولد 1353/6/20 صادره از تايباد همسر متوفى 
2- حسين احمدى جوزقانى فرزند نيك محمد ش ش 0740310828 متولد 1375/7/6 صادره از تايباد فرزند متوفى

3- آرزو احمدى جوزقانى فرزند نيك محمد ش ش 0740139150 متولد 1370/9/12 صادره از تايباد فرزند متوفى
4- فاطمه احمدى جوزقانى فرزند نيك محمد ش ش 0740238337 متولد 1373/7/27 صادره از تايباد فرزند متوفى
5- زهرا احمدى جوزقانى فرزند نيك محمد ش ش 0740510843 متولد 1381/2/30 صادره از تايباد فرزند متوفى

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. آ9808832
تاريخ انتشار : 1398/07/16 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــنامه شماره 74 به شرح دادخواست به كالسه 3/980249ح از اين  نظر به اينكه آقاى محمد عليخوردى داراى شناس
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالم احمد على خوردى به شناسنامه 11 
در تاريخ 1397/10/03 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

1-  شيدا رزم پور فرزند امير ش ش 738 متولد 1319/1/14 صادره از تايباد همسر متوفى 
2- نعمت اله على خوردى فرزند غالم احمد ش ش 105 متولد 1339/10/30 صادره از تايباد فرزند متوفى
3- عبدالقادر على خوردى فرزند غالم احمد ش ش 847 متولد 1345/6/1 صادره از تايباد فرزند متوفى
4- عبدالواحد على خوردى فرزند غالم احمد ش ش 55 متولد 1348/1/1 صادره از تايباد فرزند متوفى
5- محمد على خوردى فرزند غالم احمد ش ش 74 متولد 1356/3/19 صادره از تايباد فرزند متوفى
6- مملكت على خوردى فرزند غالم احمد ش ش 17 متولد 1334/11/1 صادره از تايباد فرزند متوفى

7- آسيه على خوردى فرزند غالم احمد ش ش 1369 متولد 1344/9/29 صادره از تايباد فرزند متوفى
8- مرضيه على خوردى فرزند غالم احمد ش ش 143 متولد 1350/5/31 صادره از تايباد فرزند متوفى
9- طيبه على خوردى فرزند غالم احمد ش ش 115 متولد 1352/12/29 صادره از تايباد فرزند متوفى

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

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. آ9808833
تاريخ انتشار : 1398/07/16 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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

ــون تعيين تكليف  ــت اول موضوع قان ــماره 139860306015004387- 1398/7/11 هيئ ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 350 كد ملى  ــنامه ش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى الياس برآبادى فرمان آبادى به شناس
ــاحت 199,5 متر مربع  ــدانگ يكباب منزل به مس ــادره تايباد فرزند عبداالحد در شش 0749407212 ص
پالك شماره 116 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از 
محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى شمس الدين سعيدى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا 
ــخاص نسبت  ــود در صورتى كه اش به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808831
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/01

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

نوبت دوم   1398/08/01صفحه 11    1398/07/16
آگهى حصر وراثت 

ــنامه شماره 14382 به شرح دادخواست به كالسه 113/621/98ح  از اين  ــادات مجيد زاده داراى شناس خانم ليال س
حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بهرام حيدرى يزدان  به شناسنامه شماره 
12190در تاريخ 98/4/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به:

ــر متوفى 2- محمد رضا حيدرى يزدان به  ــماره شناسنامه 14382 همس ــادات مجيد زاده به ش 1- ليال س
ــماره ملى 3862352374 دختر  ــر متوفى  3- تينا حيدرى يزدان به ش ــماره ملى 4020588521 پس ش
ــريفات مقدماتى در  ــنامه 730 مادر متوفى / اينك با انجام تش ــماره شناس متوفى 4- كبرى زمانى  به ش
خواست مزبور را دريك  نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد 

ازتاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.( م الف 132) 9808844
رئيس حوزه شماره 113 شوراى حل اختالف شهرستان كبودراهنگ

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــماره139860306010001967-1398/07/11 هيئت اول موضوع قانون  ــمى/برابر راى ش فاقد سند رس
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــن زاده فرزند ميرزامحمد بشماره  ــن صباغ حس قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيدحس
ــدانگ يك باب مغازه به مساحت 34,62 مترمربع در قسمتى  ــنامه 31079 صادره از قوچان در شش شناس
ــمى آقاى ميرزا محمد  ــماره 6 فرعى از 2784 اصلى بخش يك قوچان   خريدارى از مالك رس از پالك ش
صباغ حسن زاده  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــود در صورتى كه اشخاص نس مى ش
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در  ــليم اعتراض، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
ــه  ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالس ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

1398114406010000165(آ9808803)
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/16                      تاريخ انتشار نوبت دوم :98/8/1

 عباس برق شمشير-رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــماره139860306010001973-1398/07/11 هيئت اول موضوع قانون  ــمى/برابر راى ش فاقد سند رس
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــن زاده فرزند ميرزامحمد بشماره  ــن صباغ حس قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيدحس
شناسنامه 31079 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب مغازه  به مساحت 52,92 مترمربع در قسمتى از 
ــمارات 6 فرعى از 2784اصلى و 13فرعى از 2784 اصلى بخش يك قوچان خريدارى از مالك  پالكهاى ش

رسمى آقاى ميرزامحمد صباغ حسن زاده  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.كالسه 1398114406010000163(آ9808804)
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/16                     تاريخ انتشار نوبت دوم :98/8/1

عباس برق شمشير-رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860306010001978-1398/07/11 هيئت اول موضوع قانون  ــند رسمى/برابر راى ش فاقد س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــعلى بشماره شناسنامه  ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه محمدى فرزند عباس
ــمتى از  ــاحت 455,50 مترمربع  قس ــاختمان به مس ــدانگ يك باب س 39505 صادره از قوچان در شش
ــطه از  ــمارات 5و 6 و13 فرعى از 2784 اصلى  واقع در بخش يك قوچان خريدارى مع الواس پالكهاى ش
ــمى آقاى ميرزا محمد صباغ حسن زاده  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  مالك رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1398114406010000164(آ9808807)
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/16              تاريخ انتشار نوبت دوم :98/8/1

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قاون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى 
ــناد و امالك فاروج مورد رسيدگى و تأييد قرار گرفته جهت اطالع  ــتقر در اداره ثبت اس آنان در هيأت مس
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى 

مى گردد:بخش سه قوچان پالك 52 اصلى- اراضى برگرد.
ــاحت 4033/34متر مربع  ــالك .... فرعى از 52 اصلى فوق به مس ــك واحد گلخانه داراى پ ــدانگ ي - شش
ابتياعى آقاى محمد رضا نوروزى فرزند نور محمد از محل مالكيت ثبتى رسمى آقاى حسين حسينى برابر 

رأى شماره 1398/583-98/06/14 كالسه 11-1398هيأت

بخش سه قوچان پالك 115 اصلى – اراضى سه گنبد
- ششدانگ يك قطعه زمين  يك مزروعى داراى پالك .... فرعى از 115 اصلى فوق به مساحت 68154/10 
متر مربع كه مقدار 7986متر مربع از آن در حريم كال زرگر واقع است ابتياعى آقاى محمد رحيميان سكه  
ــين كارگر برابر رأى شماره 1398/560- ــاه حس ــمى آقاى قربانعلى دوربين و ش از محل مالكيت ثبتى رس

98/06/04 كالسه 77-1397 هيأت
بخش سه قوچان پالك 117 اصلى – اراضى مايوان

-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك .... فرعى از 117 اصلى فوق به مساحت 51981/82 متر 
ــمى آقاى حيدر  ــين از محل مالكيت ثبتى رس ــعلى قجر مايوان فرزند محمد حس مربع ابتياعى آقاى عباس

حيدريان برابر رأى شماره 1398/541-98/05/28 كالسه 37-1397 هيأت
-ششدانگ يك قطعه باغ ميمى داراى پالك 711 فرعى از 117 اصلى فوق به مساحت 3904/37 متر مربع 
ابتياعى آقاى على محمد ژاله مايوان فرزند محمد از محل مالكيت ثبتى رسمى آقاى محمد ژاله مايوان برابر 

رأى شماره 1398/466-98/05/06 كالسه 50-1396 هيأت
بخش سه قوچان پالك 151 اصلى –  اراضى سنگلى شيرين

ــاحت 49026/28  ــى داراى پالك .... فرعى از 151 اصلى فوق به مس ــدانگ يك قطعه زمين مزروع -شش
ــى  ــيد سياوش ــت ابتياعى آقاى رش متر مربع كه مقدار 635 متر مربع در حريم كال زرگر واقع گرديده اس
ــتم آباد فرزند حسين از محل مالكيت ثبتى رسمى آقاى احمد خسروانى برابر أى شماره 1398/600- رس

98/06/24 كالسه 76-1397 هيأت
لذا بدينوسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه 
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض  ــار اولين آگهى و در روس اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتش
ــن بايد ظرف يك ماه از تاريخ  ــيد اخذ نمايند معترضي ــليم و رس خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحويل دهد در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومى نخواهد بود.آ9808766
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/07/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/08/01

محمد اسماعيل فرهمند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فاروج

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و مشاعى 

ــات مالكانه مفروزى  ــك قم تصرف ــناد و امالك منطقه ي ــتقر در اداره ثبت اس ــل اختالف مس ــأت ح هي
ــان و به استناد مدارك  ــاس گزارش كارشناس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس متقاضيان پرونده هاى تش

ــرح آراء ذيل تاييد نموده اند.  موجود در پرونده به ش
ــه 1397114430001000507  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330001006112 مرب 1ـ رأى ش
ــاحت 85/92 مترمربع پالك  ــاختمان بمس ــدانگ يك باب س خانم فضيله برين فرزند محمدعلى در شش
ــند قطعى 10573  ــماره  3 فرعى از 10295 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س ش

ــف 2828) ــم. (م ال ــه 88 ق ــورخ 94/11/26 دفترخان م

ــه 1396114430001001003  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330001005812 مرب 2ـ رأى ش
ــاحت 152/90 متر مربع  ــاختمان  بمس ــدانگ يك باب س آقاى مصطفى نديمى فرزند على اصغر در شش
ــند مالكيت مشاعى صادره  ــماره 10857 اصلى واقع در بخش 1حوزه ثبت ملك اداره يك قم س پالك ش
ــورخ 75/2/16 دفترخانه 3 قم. (م الف  ــند قطعى 100910 م ــه 504 به موجب س ــر 360 صفح در دفت

(2829
ــه 1397114430001002082  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330001007424 مرب 3ـ رأى ش
آقاى على يزدى فرزند محمود در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 31/32 متر مربع پالك شماره 
ــطه  6457 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواس
ــند صادره در دفتر 29 صفحات 374 و 371 به موجب سند  ــهرى فرزند محمود س از عباس زند خانه ش

ــف 2830) ــم. (م ال ــه 40 ق ــورخ 1362/3/3 دفترخان ــى 75862 م قطع
ــند  ــر آگهى و انقضاء موعد مقرر س ــت پس از نش ــورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس م
مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه  ــليم و رس ــناد منطقه يك قم تس اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس
ــه مرجع قضائى تقديم و  ــت خود را ب ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس ــس از تس پ
ــند بر اساس قانون مذكور مانع  ــت كه صدور س گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

ــدس)9808182 ــود. (ق ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض از مراجع
ــارنوبت اول: 1398/7/1 تاريخ انتش

ــارنوبت دوم: 1398/7/16 تاريخ انتش
ــناد و امالك منطقه يك قم محمدرضا اديبان ـ رئيس اداره ثبت اس

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

ــماره 139860324009001425 – 98/5/27 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 6128 صادره از سپيدان به  ــن على اكبرزاده شيرازى فرزند بش متقاضى آقاى محمدحس
شماره ملى 2549241274 در ششدانگ يكبابخانه به مساحت 137 مترمربع پالك 16 فرعى از 2307 
ــهر خريدارى از رئيس على و  ــده از پالك 2307/2 اصلى واقع در بخش دو بوش اصلى مفروز و مجزى ش

ــت. ــمى گرديده اس چهار برادر مالك رس
ــخاص  ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش نس
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

ــد. م الف:830  آ-9808113 ــند مالكيت صادر خواهد ش عدم وصول اعتراض طبق س
ــار نوبت اول:98/7/1 تاريخ انتش

ــار نوبت دوم:98/7/16 تاريخ انتش
ــرى  ــس امي رئي

ــهر ــتان بوش ــناد و امالك شهرس رئيس اداره ثبت اس
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فرهنگ و هنر

خبر

ماه چهره خلیلی در گفت و گو با »قدس«:
فیلم »یادم تو را فراموش« متفاوت از ماجرای 

شهال جاهد است
فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: 
سینما  بازیگر  خلیلی،  ماه چهره 
و تلویزیــون دربــاره آثار جدید 
ســینمایی اش گفــت: دو فیلم 
ســینمایی دارم که هنوز اکران 
نشده است. فیلم های »یادم تو را 

فراموش« و »تصویرم در آینه نیست«  که هر دو در انتظار اکران هستند.
وی با بیان اینکه قصه فیلم »یادم تو را فراموش« فیلمی نزدیک به واقعیت 
اســت به خبرنگار ما گفت: گویا آقای ناصر محمدخانی، چند ماه پیش 
شکایت کرده بودند که فیلم اکران نشود به نظرم ایشان اصالً فیلم را ندیده 
و اگر فیلم را ببیند، متوجه می شود که داستان خیلی متفاوت از واقعیت 
است. حتی برخی که فیلم را در جشنواره فیلم فجر دیده بودند می گفتند 
این فیلم چقدر نگاه مردانه دارد و شــخصیت زن در این ماجرا، بد جلوه 

داده شده است. شکایت ایشان بسیار عجیب بود.
خلیلی با بیان اینکه نقــش جذابی در فیلم »یادم تو را فراموش « دارد، 
درباره آشــنایی اش با ماجرای شهال جاهد گفت: پیگیر این ماجرا بودم، 
زمانی که تازه به ایران برگشته بودم. البته در زمان ساخت فیلم »یادم تو 
را فراموش« هیچ الگویی از آن ماجرا نگرفتیم یا تأکیدی نشد که مربوط به 
آن داستان است. فیلم خیلی متفاوت از آن ماجراست و کالً یک داستان 

دیگر است. شاید الهامی از آن ماجرا باشد ولی اصالً آن داستان نیست.
وی با بیان اینکه اقشار مختلف جامعه باید نسبت به اقتباس های سینمایی 
از اتفاقات واقعی منعطف تر بشوند، گفت: گویی عده ای فقط می خواهند 
اعتراض کنند در حالی که هنر قرار نیســت کســی یا کسانی را در یک 
روایت تاریخی یا واقعیت رخ داده، متهم کند. ای کاش دست فیلم سازان 

برای روایت داستان ها و گفتنی هایی که باید گفته شود، بازتر شود.

 در قالب سلسله نشست های
»در پناه کلمات« انتشارات به نشر صورت می گیرد

رونمایی از مجموعه »قصه های احکام برای 
کودکان« همزمان با روز جهانی کودک

مدیرعامل  هنــر:  و  فرهنگ 
به نشر)انتشــارات آستان قدس 
رضــوی( از مراســم رونمایی از 
مجموعه 6 جلــدی »قصه های 
احکام بــرای کودکان« همزمان 
با روز کودک به همت انتشارات 

به نشر و با مشــارکت اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در 
بزرگ ترین کتابخانه عمومی کشور در مشهد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی به نشر، حسین سعیدی با اعالم این خبر افزود: 
مراســم رونمایی از مجموعه 6 جلدی »قصه های احکام برای کودکان« 
نوشته حجت االسالم مرتضی دانشمند که توسط انتشارات به نشر برای 
کودکان منتشــر شده اســت، در قالب سلسله نشســت های تبلیغی-

ترویجــی»در پناه کلمات« همزمان با روز جهانی و هفته ملی کودک و 
با حضور نویسنده این مجموعه، چهارشنبه 17 مهرماه در مشهد برگزار 

می شود.
وی ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی برای هماهنگی و برگزاری این برنامه عنوان کرد: مراسم 
رونمایی از مجموعه »قصه های احــکام برای کودکان« هفدهم مهرماه 
ســاعت 9 صبح در کتابخانه مرکزی امام خمینی)قدس سره( مشهد به 
عنوان بزرگ ترین و مجهزترین کتابخانه عمومی کشور واقع در کوی آب و 

برق، ضلع شمال غربی میدان صحیفه مشهد برگزار می شود.
سعیدی با دعوت از عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی برای حضور در این 
برنامه تصریح کرد: مجموعه 6 جلدی »قصه های احکام برای کودکان« 
تألیف حجت االســالم مرتضی دانشــمند  که در گروه کتاب های پروانه 
انتشارات به نشر ویژه کودکان به چاپ رسیده است، با زبانی ساده به بیان 

احکام عملی دین به کودکان می پردازد.
مدیرعامل به نشر با اشاره به این مجموعه 6 جلدی که تصویرگری آن را 
مجید صابری نژاد بر عهــده دارد، ادامه داد: »به باغ نماز خوش آمدید«، 
»جایزه پدربــزرگ«، »نمازهای کالغی«، »از طال به طوطی«، »مالقات 
با شــیر« و »روزی که ماه دلش گرفت« عناوین این مجموعه را تشکیل 
می دهند که با زبانی ســاده و شــیوا به بررسی احکام عملی نماز، وضو، 
طهارت، نجاســت، تقلید، تیمم، غسل، پوشش، قســم، وقف و... برای 

کودکان گروه سنی هشت تا 10 سال می پردازد.
یادآور می شود: حجت االسالم مرتضی دانشمند، نویسنده، شاعر کودک 
و نوجوان و پژوهشــگر قرآنی، مؤلف آثار گوناگــون ادبیات دینی برای 
کودکان و نوجوانان همچون »فرشته ای در زمین«، »نوجوانان می پرسند« 
پاسخ به پرسش های مذهبی نوجوانان، »از نزدیکانت آغاز کن«، »دعای 

گنجشک ها«، »امیران کوچک« و... است.
عالقه مندان برای آگاهی از اخبار به نشر و مشاهده و تهیه سایر محصوالت 
www. انتشــارات آستان قدس رضوي می توانند به نشــانی اینترنتی

Behnashr.com یا فروشگاه های سطح شهر مشهد و نمایندگي های 
سراســر کشــور مراجعه کنند؛ همچنین ســامانه پیامکی به شــماره 
30003209 یا کانال اطالع رســانی به نشر از طریق پیام رسان های بله و 
ایتــا به آدرس @behnashr نیز از دیگر راه های برقراری ارتباط با این 

انتشارات است.

 ارکستر ملی ایران 
»پوئم سمفونی آب تشنه« را اجرا می کند

فارس: ارکســتر ملی ایران در 
تازه ترین کنسرت خود به رهبری 
میهمان ســهراب کاشف، »پوئم 
ســمفونی آب تشــنه« را اجرا 

می کند.
ارکســتر ملی ایــران تازه ترین 

کنســرت خود را به رهبری میهمان سهراب کاشــف در روزهای اول و 
دوم آبان ماه ساعت 19 و 30 دقیقه در تاالر وحدت روی صحنه می برد.

دراین کنسرت »پوئم سمفونی آب تشنه« اثر »محمدرضا علیقلی« توسط 
ارکستر نواخته می شود.

در این اجرا گروه کر بنیاد رودکی به رهبری رازمیک اوحانیان ارکستر ملی 
ایران را همراهی می کند.

عالقه مندان جهت تهیه بلیت می توانند به سایت ایران کنسرت مراجعه 
کنند.

 فرهنــگ و هنر/ فاطمه عامل نیک در روز 
کودک اگر نگاهی به سردر سینماها بیندازید، نه 
تنها خبری از اثری سینمایی یا انیمیشن مختص 
کودکان نیســت بلکــه هیچ کــدام از فیلم های 
موجود با وجود رده بندی، مناســب رده ســنی 
کودک و نوجوان نیســتند. این در حالی اســت 
که در ســال های نه چندان دور سینمای کودک 
و نوجــوان به نوعی معرف مــا در دنیا و از رونق 
خوبی برخوردار بود. به بهانه روز کودک به سراغ 
احســان کاوه، مدیر مرکز تلویزیونی و انیمیشن 
حــوزه هنری رفته ایم و علل شــرایط موجود را 
بررســی کرده و از ظرفیت های موجود در حوزه 
انیمیشــن و سینمای کودک و راهکارهای پیش 

رو برای استفاده از آن ها گفت وگو کرده ایم.

و  انیمیشن  ایران در حوزه   ظرفیت های 
سینمای کودک و نوجوان  را چه می دانید؟ 
در این حوزه ما استعداد زیادی از خودمان نشان 
دادیــم و از نظر کیفی خروجــی کارهایمان در 
ســطح بین الملل، حرف های زیادی برای گفتن 
دارد. البته مشــکالتی هم داریم، به خصوص در 
حوزه محتوا ، فیلم نامه و مســائل زیرساختی و 
موارد مهمی  همچون تولیــد صنعتی یا ادبیات 
مناسب تولید. منتها کار ســخت تر که کارهای 
فنی انیمیشن اســت را خوب انجام می دهیم و 
نسبت به خیلی از کشورهای دیگر برتری داریم 
و به آن دســته از مشــکالت فائق آمدیم. نکته 
بســیار مهمی  که در این میان وجود دارد و یک 
ظرفیت جدی است، این است که ما یک جنس 
صادراتی را تولید می کنیم و اختالف قیمت ریال 
بــا ارز های دیگر اینجا به موقعیت ایران بســیار 
کمک می کند. کشور ما می تواند در حوزه تولیِد 
100درصــدی و یا در تولیــد بخش هایی از اثر 
بین المللــی ورود کند که در هر دو مورد، قیمت 
تمام شــده محصول در ایران بســیار پایین تر از 
قیمت جهانی اســت و اگر بشود از این ظرفیت 
استفاده صحیح، مناســب، درست، باسیاست و 

بادرایت کرد، به نتایج خوبی خواهیم رسید. 

 زمانی آثار ما در حوزه کودک معرف ما 
در کشورهای دیگر بود، در حال حاضر این 
سینما درکشور کمترین رونق را دارد، علت 

آن را چه می دانید؟
آثار کــودک در دهه هایی در کشــورمان خیلی 
خوب شــکل گرفت اما متأسفانه از یک جایی به 
بعد، معدود افرادی که کار کودک انجام می دادند 
دیگر کار نکردند و تولیداتی که در سینما شکل 
گرفت دربــاره کودک بود نه بــرای کودک. اما 
بــه نظرم بحث جدی تر از حــوزه کودک، بحث 
کلی درخصوص سینماســت. مــن فکر می کنم 
متأســفانه برخی  افراد به دلیل مقاصد سیاسی، 
در این حوزه کم فروشــی می کنند. شما فیلمی 
 را می بینید که پوســتر و تیزر آن خیلی سرتر از 
محتوایش است و وقتی خانواده ای پول می دهد 
برای رفتن به ســینما )که دیگر نمی توان به آن 
یــک تفریح ارزان گفت، چون یک خانواده چهار 
نفره که بخواهد به سینما برود و مثاًل یک غذای 
ســاده هم بخورد، باید 100 تا 150 هزارتومان 
هزینــه کند( چون بــا اثر چشــمگیری مواجه 
نمی شود، قید ســینما رفتن را می زند. از طرف 
دیگر عدم رعایــت کپی رایت و توزیع غیرقانونی 
محصوالت بین المللی، موجب شده مردم با آثار 
جهانی خیلــی راحت تر ارتباط برقرار کنند. یک 
دوره ای بزرگ تریــن تلویزیون هایی که در خانه 
مــردم بود، 21اینچ بود،اما ایــن روزها کمترین 
اندازه 40 اینچ اســت. یک عــده از آدم ها لذت 
دیدن فیلم در سینما را هم مقداری تغییر دادند 
و بــا یک تلویزیون 50 اینچ در خانه، تقریباً یک 
سینمای خانگی دارند و خیلی راحت فیلم دانلود 
می کنند و می بینند و ســینما رفتن هم برایشان 
مهم نیست. ما متأســفانه افت جدی در فروش 
فیلم های ســینمایی داریم، بــه عنوان مثال اگر 
بخواهیــم میزان مخاطبان فیلــم هزارپا که 36 
میلیارد تومان فروش داشــته را حســاب کنیم، 
با میانگیــن بلیت 10 هزارتومانی، می شــود 3 
میلیون و 600 هزار نفر، )اگرهر نفر فقط یک بار 
این فیلم را دیده باشد(. به نظرم اینکه در کشور 
81 میلیونی ما برای پرفروش ترین فیلم ســینما 
فقــط 3 میلیون و 600هزار قطعه بلیت فروخته 
شده باشد، آمار خوبی نیست، درحالی که ضریب 
اشغالمان هم زیاد نیســت و خیلی از سانس ها، 
ســالن های سینما خالی هســتند و بعضاً اکران 
تعطیل می شود چون سالن به حدنصاب نرسیده 
است. متأسفانه این وضعیت در کل سینمای ما 
رخ داده و کم رونق شــده است و اگر به همین 
منوال جلو برویم شــاهد نابودی صنعت سینما 
خواهیم بود و می بینیم که در طول ســال فقط 

چند فیلم با حمایت تولید شود. 

 با توجه به ســابقه فعالیت حوزه هنری 
این  انیمیشن، وضعیت کنونی در  در حوزه 

حوزه را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
از نظر فنی و تکنیکی پیشرفت های بسیار باالیی 
داشــتیم و ضعف های ما در زیرساخت هاست. به 
عنوان مثال در همین رویداد رؤیازی که مشغول 

انجام کارهای آن هســتیم و اواخر پاییز برگزار 
می شود، ما در مورد شــیوه ارائه طرح و متقاعد 
کردن ســرمایه گذار هیچ ِمتدی نداریم. در حال 
حاضر یا البی می کنیم یــا پارتی بازی می کنیم 
یا خدایی ناکرده حق الحساب می گیریم و کار را 
به یک گروه می ســپاریم تا طرح به نتیجه برسد 
و تولید شــود. مواردی که هیچ کــدام از آن ها 
نه عادالنه اســت و نه انســانی و خدایی ناکرده 
موجبات فســاد از لحاظ مالی را در سیستم ها به 
وجود می آورد. به همین خاطر به ســراغ رویداد 
پیچ رفتیم، اتفاقی که سال هاســت در تمام دنیا 
رخ می دهد. یــک ارائه هدفمنــِد کارِی خیلی 
جدی برای سرمایه گذاران، به دور از هر نوع فشار 
و البی، در این رویداد ارائه دهنده شنونده طرح را 
می بیند، شرایط را می سنجند و تصمیم می گیرند 
و اتفاقاً استعدادها بروز پیدا می کند، نقاط ضعف 
و قدرت مشخص می شود و کارها جلو می رود. ما 
در انیمیشن، در بخش ادبیات تولید دچار مشکل 
هستیم، این جزو موارد زیرساختی ماست که از 
دانشگاه انتظار می رفت این موارد را جا بیندازد. 
ما هنوز فرق انــواع تهیه کننده در انواع تولیدات 
مختلف نه فقط انیمیشــن که سینما و تلویزیون 
را نمی دانیــم، هنوز نمی دانیم وظایف هرکدام از 
عوامل دقیقاً چیســت. ما به صــورت آکادمیک 
آموزش نمی دهیم که یک نفر تحت عنوان طراح 
کاراکتر، انیماتور، نویســنده فیلم نامه انیمیشن، 
نویســنده فیلم نامه انیمیشــن برای خردســال 
و... دانش آموخته شــود، درحالی که هرکدام از 
این ها موارد  بســیار مهم  است، چون انیمیشن 
تفاوت هــای فنی زیــادی با آثار رئــال دارد. در 
چنین مواقعــی باید گفــت نمی توانیم صنعت 
انیمیشن داشــته باشــیم. این ها مواردی است 
که باید نگرانشان باشــیم، اگرچه باز هم تأکید 
می کنــم در نقطــه مقابل این ضعف هــا، ما در 
مسائل بسیار سخت فنی که خیلی از کشورهای 
دنیــا در پیچ و خم آن هــا مانده اند، موفق عمل 
کردیم. با کیفیت باال کار تولید می کنیم، انیمیت 
می کنیم، رندر می کنیم و در تمام این موارد که 
جزو کارهای بسیار ســخت و اصطالحاً لبه های 

علم انیمیشن هستند ما موفق بودیم. 

 چرا نهادهای دولتی و ســرمایه گذاران 
رقبتی به تولید در این حوزه ندارند؟ 

نخســت اینکه این فضا و قیمت ها شفاف نیست. 

یکی از کارهایی که پیچینگ می کند این اســت 
که قیمت هــا در آن بلند اعالم می شــود و این 
موجب شــفافیت فضای کار خواهد شــد. دوم 
اینکــه البی های عجیب و غریبــی در این حوزه 
هست، متأســفانه کســی که در تهران زندگی 
می کنــد اصطالحاً دســتش به یــک جاهایی 
می رســد و البی می کنــد. ولی کســی که در 
شهرســتان زندگی و فعالیــت می کند، )ممکن 
است کارش هم خیلی بهتر باشد( ولی نمی تواند 
ارتباط بگیرد. سومین دلیل این است که اعتماد 
کردن به تولیدکنندگان واقعاً سخت است. وقتی 
می گوییم ما انواع تهیه کننده که در حوزه تولید 
مطــرح می شــوند را نمی شناســیم و بعضاً آن 
کلمه برای نخســتین بار به گوشمان می خورد، 
نتیجه اش می شــود همین، شــما فــرض کنید 
کــه مدیر یک نهاد دولتی یا وزارتخانه هســتید 
که برای فرهنگ ســازی نیاز دارید یک ســریال 
انیمیشــن تولید کنید که در ذهن کودکان این 
مملکت مفهومی  نهادینه شود تا مشکلی از دوش 

مملکت برداشته شود. شما برای این کار نیاز به 
یک تیم حرفه ای دارید، ولی در مقابلتان کســی 
مدعی اســت که می تواند خوب کاراکتر طراحی 
کند، یا کســی می تواند خــوب کارگردانی کند، 
کسی ادعا دارد که در انیمیت حرفه ای  است و یا 
کسی خودش را رندرکار کاربلد معرفی می کند، 
اما کســی را داریم ادعا کند کــه کل زنجیره را 
می بیند و آن پیام را به درستی منتقل می کند؟ 
انیمیشن مثل چاه نفت است، این طور نیست که 
یک اثر بســازید و تمام شود. شما می توانید یک 

انیمیشن سریالی بسازید و بعد فصل های دوم و 
ســومش را تولید کند یا همچنان با محصوالت 
جانبــی آن مثل اســباب بازی، کاغــذ دیواری، 
نوشت افزار، عروســک و... خیلی کارها می توانید 
انجام دهید. چه کسی می خواهد متولی کل این 
موارد باشد؟ ما این شخص را نداریم. کدام یک از 
مجموعه های انیمیشنی ما یک استودیو تولیدی 
هستند؟ ما یکسری دفتر تولیدی داریم که این 
دفاتر بعضی اوقات نمی توانند اعتماد سرمایه گذار 
را جلــب کنند که به نظرم ایــن یکی از دالیل 
بسیار مهم اســت. از طرف دیگر بخش اعظمی 
 از پول های ما پول های نفتی اســت، مبالغی که 
از لحاظ قانونی بابت آن ها بازخواست نمی شویم. 
متأســفانه در قوانین کشــور مدیران پاسخگوی 
عملکرد خودشــان به طور مســتقیم نیســتند، 
بنابرایــن اینکه یک کار را با کیفیت تولید کنند 
یا بی کیفیت یا اصاًل تولید نکنند، برایشان نتیجه 
یکسانی دارد و به همین خاطر بعضاً رقبتی برای 
تولید ندارند و اساســاً معتقدند شاید اگر کاری 

نکنند، بهتر هم باشد. 

کشورهای  اینکه  کنار  در  می شنویم  ما   
اصلی در  آمریکا ســرمایه گذار  و  اروپایی 
این حوزه هســتند، اما بیشتر تولیدات در 
ایران تا  انجام می شود،  کشورهای آسیایی 
چه اندازه می تواند به این حوزه ورود پیدا 

کند؟
سال هاســت که صنعت انیمیشن در کشورهای 
مختلــف دنیا به خصــوص آمریــکا و کانادا به 
مــدد دوری از فضــای ملتهب جنــگ جهانی 
دوم خیلی پیشــرفت کرده اســت. اگــر تاریخ 
انیمیشــن را بخوانید، می بینید که استودیوهای 
انیمیشن ســازی اروپا تقریبــاً در جریان جنگ 
جهانی دوم نابود شــد، ولــی آمریکایی ها خیلی 
رشــد کردند چــون دور بودنــد. این ها در حال 
حاضر کار خالقه را انجــام می دهند، مثل بقیه 
صنایــع. مثاًل کمپانی اپل کــه همه چیز آن در 
آمریکاســت ولی محصوالتــش در چین تولید 
می شود، چون در آنجا کارگر ارزان است و خیلی 
موارد دیگر. انیمیشــن هم از این فرمول مستثنا 
نیســت، کارهای خالقه در کشــورهای مختلف 
انجام می شــود و بعضاً در کشــورهای ارزان تر، 
کارهــای خدماتی را انجــام می دهند. ایران هم 
می تواند وارد این فضا شــود، به خصوص اینکه 

با توجه به تفاوت های بین ریال و ارزهای دیگر، 
وضعیت ما در شرایط مطلوبی قرار می گیرد. یک 
زمانی وقتی که دالر هزار تومان بود، یک انیماتور 
دستمزدی که به تومان می گرفت، وقتی به دالر 
تبدیــل می کرد، شــاید از دســتمزدی که یک 
انیماتور در آمریکا می گرفت گران تر هم می شد. 
ولی در حال حاضر نه، ما اگر دســتمزد هایمان 
نسبت به هفت ،هشت سال پیش، دو یا سه برابر 
هم شده باشد ارزان تر از دستمزدهای کشورهای 
بیشتر توسعه یافته اســت و شاید با کشورهای 
آســیایی برابری کند. من فکــر می کنم یکی از 
راه های ایجاد اشــتغال در کشــور همین فضای 
انیمیشن است چون اســتعدادهای بسیار خوب 

و نابی در کشورمان داریم. 

 در دنیا انیمیشــن یک صنعت عظیم با 
گردش مالی باالست، ما چطور می توانیم به 
سمت صنعتی شدن حرکت کنیم و جزیی 

از آن بشویم؟
صنعتی شــدن در حوزه انیمیشن کاماًل یک علم 
است و ما باید بتوانیم این را نهادینه کنیم. متأسفانه 
دانشگاه های ما تأکیدشان بر تولیدات بسیار خالقانه 
و هنری است که البته هیچ ایرادی هم ندارد، حتماً 
از مجموعه تولیدات انیمیشــنی کشور، درصدی 
باید به تولیدات هنری و جشنواره ای بپردازد. ولی 
این نســبت به آن چیزی که مــا به آن می گوییم 
صنعت انیمیشــن، درصد بسیار ناچیزی است. ما 
باید زنجیره ارزش و تفکیک کارها را در انیمیشن 
بشناسیم. نمی توانیم یک اثر بسازیم که نویسنده، 
کارگردان، تدوینگر، تهیه کننده و طراح کاراکتر آن 
یک نفر باشد، اگر این طور بود هرکس می توانست 
در خانه اش یک فیلم ســینمایی بسازد. متأسفانه 
مهم تریــن کاری که ما توانایی انجام آن را نداریم، 
کار تیمی  اســت. این مشــکالت به نظرم باید در 
دانشگاه ها، در زیرســاخت های تولید و در ادبیات 
تولید حل شــود. بدانیم که ما چطور می توانیم از 
تجهیزات به صورت اشتراکی استفاده کنیم، چطور 
می توانیم از شــبکه داده برای کم کردن هزینه ها 
استفاده کنیم. چطور می توانیم حقوق معنوی افراد 
را رعایت کنیــم. به عنوان مثال قرارداد یک پروژه 
بین ســرمایه گذار و تولیدکننده به بن بست خورد، 
چون سرمایه گذار می گفت حتی جوایزی که طراح 
کاراکتر اثر بگیرد هم برای من است، چون اگر من 
پول نمی دادم اصاًل طراح کاراکتری وجود نداشت 
که بخواهد جایزه بگیرد! ایــن نگاه ها باید اصالح 
شود. متأسفانه دانشگاه های ما در حال حاضر فقط 
کارگردان هایی  می کنند،  دانش آموخته  کارگردان 
که توانمندی فنی دارند ولی نمی توانند در یک فیلم 
کار تیمی  کنند. در یک ســریال یا فیلم انیمیشن 
بین 20 تا 30 عنوان شغلی وجود دارد که یکی از 
آن ها کارگردان است و دو سه نفر از این ها آرتیست 
هستند. بقیه تکنسین هستند، تکنسین هایی که 
باید بتوانند علم را درســت، بــه روز و با دوره های 
آموزشــی صحیح و یکسان سپری کنند تا هویت 
بگیرند. نه اینکه هرکسی با چند دوره آموزشی روی 
اینترنــت فکر کند کار را یاد گرفته و بعد هم آرزو 
کند کارگردان انیمیشن شود. چرا شما آرزو ندارید 
که یک انیماتور زبردست شوید که دستمزد خیلی 
باالیــی هم دارد؟ به نظرم این مشــکالت باید در 

دانشگاه حل شود.

 چالش های ورود انیمیشــن ایران را به 
بازارهای جهانی چه می دانید؟

یکی از مهم ترین موارد، عدم رعایت موارد حقوقی 
است، مواردی که بخشی به دلیل تحریم به وجود 
آمده و بخشی به این دلیل که ما سابقه صادرات در 
این حوزه را نداشــتیم. بخش دیگری هم به خاطر 
عدم وجود آژانس های فروش قوی است. در دنیا این 
آژانس ها هستند که موجب تولید فیلم سینمایی 
انیمیشن می شــوند. به عنوان مثال این آژانس ها 
ظرفیتی را در کشور »آ« می بینند و ظرفیت دیگری 
را در کشــور »ب«، سپس بهانه ای پیدا می کنند و 
ایــن دو ظرفیت را به هم وصل می کنند و آن ها را 
از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می کنند. مثاًل یک 
فیلم سینمایی در اسپانیا در حال تولید است با نام 
»نگه دارنده اژدها« که محصول مشترک اسپانیا و 
چین است. این دو کشور کجا همدیگر را می بینند 
که بخواهند با هم اثر مشترک بسازند؟ آنجایی که 
یک نفر، یک واســطه، یک آژانــس فروش یا یک 
توزیع کننده، کتابی را از چین به اســپانیا می آورد، 
سراغ جایی که در تولید توانمند باشد می برد و این 
دو را به هم وصل می کند. از یکی پول می گیرد و از 
دیگری خدمات و یک کار می سازد، کاری که با آن 
هم خودش سود می کند، هم کشور سرمایه گذار و 

هم کشور تولید کننده. 
متأسفانه ما در کشــورمان در این حوزه ضعیفیم، 
آن هــم به این خاطــر که همــه نگاه هایمان به 
جشنواره ها بوده است. بخشی از عمده فعالیت هایی 
که آژانس های نماینده فروش ما می کنند، فروش 
نیســت بلکه ارائه محصوالت به جشنواره هاست، 
به همین دلیل هــم بازارها کمتر مورد توجه قرار 
می گیرنــد. ما به تعداد انگشــت های دســت آدم 
حرفه ای، علمی  و کســی که این فضا را بشناسد، 
نداریم و تعداد آدم حرفه ای برای ورود به بازارهای 

جهانی، خیلی کم است.

برش

ما در انیمیشن، در بخش ادبیات 
تولید دچار مشکل هستیم، این 
جزو موارد زیرساختی ماست. در 
ما در  این ضعف ها،  نقطه مقابل 
مسائل بسیار سخت فنی که خیلی 
و خم  پیچ  در  دنیا  از کشورهای 
آن ها مانده اند، موفق عمل کردیم

محمدجواد   فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان 
جزینــی ضمن انتقاد از نظام  آمــوزش و پرورش، 
این نظام را فاقد برنامــه ای برای عالقه مند کردن 

دانش آموزان به مطالعه و کتابخوانی عنوان کرد. 
این منتقد و داســتان نویس گفت: نظام  آموزشی 
بیش از آنکه بچه ها را از کتاب و مطالعه دور می کند 
آن ها را نسبت به خواندن بی میل می کند. با اینکه 
بارها از رسانه های مختلف این هشدارها داده شده 
اما نظام آموزشی  تالشی برای بازگشت از این مسیر 

غلط انجام نمی دهد. 
این مدرس داستان با بیان اینکه قشر معلم و منش 
آن ها می تواند تأثیر زیــادی بر آینده دانش آموزان 

داشته باشــد، گفت: تعداد زیادی از نویسندگان، 
مترجمان، شاعران و اهالی فرهنگ با تأثیر از یک 
معلــم در دوران دانش آموزی بــه کتاب و مطالعه 

عالقه مند شده اند. 
اگــر نظــام آموزشــی متوجه عمق ایــن تأثیر 
باشــد، حتماً تصمیم جامع، روشن و هدفداری 
بــرای عالقه مند کردن بچه ها بــه ادبیات اتخاذ 
می کنــد اما تا به حال هر آنچــه مربوط به این 
تأثیــر و تأثرها بوده فــردی و در پی تالش های 
شــخصی معلمان باوجدان بوده و نه در پی یک 

برنامه ریزی سیستماتیک.  
جزینی با بیان اینکه در ساختار فعلی نظام آموزشی 

جایی برای مطالعه آزاد تعریف نشده، با قیاس بین 
نظام آموزش رایج و نظام آموزش خالقانه، توضیح 
داد: ســاختار فعلی نظام آموزشی، دانش آموزان  را 
موظف می کند فقط از روی کتاب بخوانند و حفظ 

کنند. 
در حالی که نظام های آموزشی خالقانه مسائلی را در 
کتاب طرح می کند و از بچه ها می خواهد با مطالعه و 

تحقیق به پاسخ های مطرح شده، پاسخ دهند. 
آنچه در مدارس ما رایج اســت این است که برای 
کتاب سؤال، کتاب حل مســئله نوشته و منتشر 
می شود. همین مسئله بچه ها را بی نیاز می کند از 
اینکه برای یافتن پاســخ ها سراغ کتاب های دیگر 

بروند و فاجعه همین جا اتفــاق می افتد. همه این 
مســائل موجب می شــود دانش آموزان، رغبتی به 
خواندن پیدا نکنند و انگیزه ای برای مطالعه نداشته 

باشند .

محمدجواد جزینی:
نظام آموزشی بچه ها 
را نسبت به خواندن 

بی میل می کند

چهره خبر

گفت وگو با مدیر مرکز تلویزیونی و انیمیشن حوزه هنری به انگیزه روز جهانی کودک

انیمیشن مثل چاه نفت است
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