
jسالم بر حسین
ســید مهدی شــجاعی که مدتی است 
مجموعه ای با عنوان »سالم بر حسین« 
را در اینستاگرامش به اشتراک می گذارد، 
جدیدترین قســمت این مجموعه را روز 
گذشــته منتشــر کرد. در بخشی از این 
قسمت آمده است: »سالم بر حسین آن 
زمان که افقی تازه پیش روی بشــریت 
می گشاید. سالم بر حسین آن زمان که با فریاد استمدادش، به داد مظلومان 
تاریخ می رسد. سالم برحســین آن زمان که به مقام رضایت از خداوند نائل 
می شود. سالم برحسین آن زمان که تمام تعلقات این جهان را یکی یکی از 

دست و دل و پای خویش باز می کند...«.

خیلی دل و جرئت می خواد
محمدرضا رجبی، فعال فرهنگی و مجازی 
با انتشــار تصاویری از فیلم رد خون در 
صفحه اینستاگرامش نوشت: »رد خون« 
بارانی اســت بر کویر پر از خار و خاشاک 
سینمای ایران. در زمانه ای که اوج آرزوی 
عمده سینماگران، از گیشه باالتر نمیره، 
ســاختن یک فیلم دو ساعته، با کشش 
فوق العاده داســتان، به طوری که شما رو میخکوب صندلی سینما کنه و از 
روزگار جنگ و خیانت منافقین، روایتگری کنه، خیلی دل و جرئت می خواد. 

مهدویان با رد خونش، امیدهایی برای آینده سینمای ایران باز کرده«.

حکاکی بر سنگ
به تازگی انیمیشنی با محوریت »اربعین« 
در فضای مجازی منتشر شده که بازخورد 
زیادی در میان کاربران داشته است. سید 
محمود رضوی با بازنشر این انیمیشن در 
صفحه اینستاگرامش نوشت:»رسول خدا 
فرموده اند: َمَثل آن کسی که در کودکی به 
فراگیری مطالب بپردازد، همانند حکاکی 
بر سنگ است. برادرم حسین آقای پویانفر کارخوبی برای بچه ها کرده که قطعاً 
مصداق حدیث فوق است. کاری با دل بچه ها می کند که حاال حاال ها ماندگار 
خواهد بود. این کارها سعادت و شجاعت می خواهد که خدا هر دو را به ایشان 
عنایت کرده است. با تشکر از حمایت خانه تولیدات جوان، بسیج صداوسیما و 

نهضت تبلیغات اسالمی که آن ها هم پای کار آمدند«.

به یاد همه باشید
روز گذشته فیلمی از ترکیدن بغض راحله 
امینیان، مجری برنامه به خانه برمی گردیم 
هنگام بدرقه دو نفر از همکارانش پیش از 
سفر به اربعین در فضای مجازی منتشر 
شد. خانم امینیان با بازنشر این فیلم در 
صفحه اینستاگرامش نوشته است: »شاید 
از معدود زمان هایي که من نتونستم روي 
آنتن احساسات خودم رو کنترل کنم و بغضم رو نتونستم فرو بخورم، برنامه 
به خانه برمي گردیم دیروز بود. این روزها من و خیلي از ماها فقط داریم بدرقه 
مي کنیم عزیزانمون رو و بهشون التماس مي کنیم برامون در نجف و کربال زیاد 

دعا کنند. رفقاي عزیز و بزرگوارم، در این سفر بي نظیر به یاد همه باشید«.

باشید.  دیده  را  خبرش  شاید  تربت زاده  مجید   
درست وسط خبرهای ریز و درشت مربوط به جرم و 
جنایت های امسال، جایی که فرمانده انتظامی تهران 
دارد درباره کاهش و افزایش قتل، دستگیری معتادان 
متجاهر، انهدام باند توزیع مواد مخدر یا سرقت و... 
می گوید، در حد، دو یا سه جمله هم از انهدام باند 
بزرگ فروش سؤاالت کنکور حرف می زند: »اعضای 
باند، قصد فروش سؤاالت کنکور را داشتند... برخی 
مسئوالن هم در این باند بودند و ما توانستیم این باند 
انتظامی  فرمانده  نطفه خفه کنیم«. اطالعات  را در 
تهران، فقط درباره یک باند فروش سؤاالت و خیلی 
مختصر و کوتاه است، اما کیست که نداند ماجرای 
مافیای کنکور، خرید و فروش سؤاالت و... در ایران، 

قصه ای است که سر درازی دارد؟ 

 دسته اول، دوم و سوم
اگر بنا باشــد چیزی مثــل تاریخچه یا پیشــینه و 
سوءپیشــینه درباره کنکــور و مافیایی که می گویند 
پیرامونش شکل گرفته اســت بگوییم، باید با رعایت 
همه جوانب حقوقی و قانونی باشد. یعنی اینکه همین 
اول کار به خودمان یادآوری کنیم باید طوری بنویسیم 
که فردا کسی و جایی را بی دلیل متهم نکرده باشیم. 
برخی از اهل فن و کنکورشناســان و دست اندرکاران 
این آزمون بزرگ و قدیمی معتقدند اگر مافیای پشت 
پرده کنکور وجود داشته باشد، فقط باید آن را در حوزه 
فروش سؤال ها جست و جو کرد نه در بخش کالس های 
کنکور، آموزشــگاه های مجاز و غیرمجاز و کتاب هایی 
که هرســاله منتشر شده و به فروش می رسند. برخی 
دیگر البته معتقدند اصاًل چیــزی به نام مافیا در این 
عرصه وجود ندارد و هرچه هست، تخلف، سوءاستفاده 
و جرم هایی است که در همه حوزه ها وجود دارد. دسته 
سومی هم هستند که معتقدند مافیای کنکور خیالی 
نیســت، وجود دارد و چه فروش غیرقانونی سؤال های 
کنکور و چه آموزشــگاه های کنکور، کتاب های کمک 
آموزشی و... همه و همه، دنباله ها و دست وپاهای پیدا 
و پنهان همین مافیا هســتند. ما هم چون قرار شده 
فقط روایتگر ماجرا باشیم، نمی گوییم با کدام یک از این 

سه گروه موافقیم!

 25 سال
تاریخچه خالف هــای کنکوری را بی خیال شــوید. 
چون زور من و شما در این عرصه فقط به اینترنت و 
جست و جوهای اینترنتی می رسد و در این عرصه هم 
قدیمی ترین خبر و نشانه ای که می شود از سایت های 
خبری پیدا کرد، مثاًل مربوط به ســال 1383 است. 
در این ســال خبرگزاری »فارس« بــا توجه به خبر 
دســتگیری متهمان فروش ســؤاالت کنکور به نقل 
از یک مقام آگاه نوشــته بود: »فروش سؤاالت کنکور 
ســابقه ای 10 ساله دارد. به گفته این منبع آگاه، این 
افراد 12 ســاعت قبل از بیرون آمدن سؤال ها اقدام 
به فروش آن ها به داوطلبان می کردند و بیشــترین 
سؤاالت مربوط به رشته تجربی و ریاضی بوده است... 
اگر این مســئله در حد یک اتهام هم باشد، دلهره ای 
برای هزاران نفر داوطلب کنکور خواهد بود. هرچند 
که اعتراضات گســترده داوطلبان و تجمع در مقابل 
ســازمان ســنجش پس از اعالم نتایج در چند سال 
اخیر به خاطر شــائبه خرید و فروش سؤاالت کنکور 

اســت«. با این حســاب و کتاب اینترنتی و با اتکا به 
اخبار سال 1383، بیایید فرض کنیم مافیای کنکور 
فقط 25 سال سوءپیشینه دارد. البته همین 25 سال 

هم برای خودش تاریخچه کمی نیست!
چون از همان زمان به بعد تقریباً هرساله شاهد مطرح 

شدن شائبه یا شایعه فروش سؤاالت بوده ایم.

 هشدارهای ضد مافیایی
خــرداد 1384 در حالی که خبرگزاری ها از محاکمه 
43 نفر به اتهام فروش سؤال های کنکور سراسری و 
دانشگاه آزاد در شعبه 1008 مجتمع قضایی ولیعصر 
خبر می دهند، سازمان سنجش در اطالعیه ای اعالم 
می کند: »هیچ یک از متهمان از طراحان سؤال های 
کنکور نبوده و بیشــتر مؤسسات غیرمجاز در زمینه 
فروش ســؤاالت جعلی اقــدام کرده انــد... ازجمله 
شگردهای این مؤسسات برای اغوا و فریب داوطلبان، 
دادن وعده هــای واهی از قبیــل قبولی 100درصد 
تضمینی، فروش سؤاالت کنکور و یا فروش تست های 
احتمالی کنکور با مبالغ سرسام آور است «. سازمان 
ســنجش در اطالعیه اش این هشدار را هم داده بود 
که با نزدیک شــدن به روزهای کنکور سراســری، 
مؤسسات و آموزشگاه های سودجو با تبلیغات دروغ و 
ارسال جزوه به آدرس پستی داوطلبان، ادعای فروش 
تســت های کنکور را دارند و حتی خودشــان را به 
نوعی وابسته به سازمان سنجش یا همکار آن معرفی 
می کنند. بر اساس اطالعیه 14 سال پیش، خانواده ها 
باید به محض مشــاهده چنین مــوردی، ماجرا را به 

نهادهای انتظامی و قضایی خبر بدهند.

 چوب را که بردارید...
ایــن خبر را هم که مربوط به آبان ماه 1386 اســت از 
قول شهریار مشیری، نماینده وقت مردم بندرعباس در 
مجلس شورای اسالمی بخوانید: »به دنبال پیگیری های 
رئیس پیشین سازمان سنجش، در سال 84 قانونی در 
مجلس به تصویب رسید که فروشندگان و لودهندگان 
ســؤاالت کنکور و آزمون های نهایی مورد تعقیب قرار 
گرفته و با مجازات های ســنگینی از قبیل جریمه های 
میلیاردی و حبس های طوالنی مواجه خواهند شــد. 
این قانون از ســال 85 به اجرا گذاشــته شد و با توجه 
به درخواســت کمــک و نظــارت از وزارت اطالعات، 
خوشبختانه شاهد آن بودیم که کنکور سال های 85 و 
86 با ســالمت خوبی برگزار شدند... از وزارت اطالعات 
خواســته شــده بود از مرحله طرح ســؤال تا توزیع و 
برگزاری آزمون در همه جا نیروهای خود را مستقر کند 
که با هوشیاری این وزارتخانه از بروز مشکل سال های 
گذشته جلوگیری شد«. یعنی از 13 سال پیش ماجرا 
حفاظتی و اطالعاتی هم شده و معلوم است که مافیای 
محترم کنکور و سوءاســتفاده چی ها بد جوری شــوِر 
مافیابازی را درآورده بودند. البته ناگفته نماند که در سال 
1386 ماجرای افشاگری درباره مافیای فروش سؤاالت 
کنکور خیلی داغ شــده و کار به شکایت مسئول وقت 
سازمان سنجش از افشاکننده ماجرا )شهریار مشیری(

هم کشیده بود. نماینده مجلس در آن سال مستنداتی 
را به دادگاه ارائه داده بود که نشــان می داد ســازمان 
ســنجش در مکاتباتش با نمایندگان مجلس به وجود 
این مافیا اعتراف کرده و از کمیسیون آموزش مجلس 
برای مبارزه با این پدیده کمک خواسته بود. این افشاگر 

در آن ســال گفته بود: »مافیای فروش سؤاالت کنکور 
قدرت اقتصادی بسیار بزرگی است که حتی این توانایی 
را دارد برخی افراد را بخرد و سؤاالت را خارج کند. جالب 
اینجاست که وقتی من نام مافیای فروش سؤاالت کنکور 
را به زبان آوردم به جای اینکه همه ســعی کنند با هم 
همکاری کنند، عده ای به من حمله کرده و من را مورد 
اتهام قــرار دادند. به قول قدیمی ها چوب را که بردارید 
گربه های دزد مشــخص می شــوند. من چوب مافیای 

کنکور را برداشتم «.

 با نرخ تورم حساب کنید
آمار تخمینی مثاًل در ســال 1385 می گویند ساالنه 
حدود 400میلیــارد تومان هزینه کالس های کنکور 
و همچنین خرید و فروش ســؤاالت کنکور می شده 
اســت. در ســال 1392، خبرگزاری ها رقم جابه جا 
شــده در این بازار پر رونق را یک هزار میلیارد تومان 
تخمین زده بودند! حاال با توجه به نرخ تورم و ســایر 
ماجراها این بار شــما تخمین بزنید که مثاًل در سال 
1398 چه رقمی در این تجارت دســت به دســت 
می شــود. بعد هم بگویید در چنین تجارت پرسودی 
اگر مافیا شکل نگیرد، در کجا می تواند شکل بگیرد؟ 
وقتی در ســال های اخیر، خالفکاران و مافیادوستان 
کشورمان در همه زمینه ها، مافیا راه انداخته و پشت 
پرده، ســودش را بــرده و خورده اند، وقتی از مافیای 
خودرو تا مافیای کاغذ، مافیای کشــک، دوغ و حتی 
مافیای واردات فاضــالب داریم، چه تضمینی وجود 
دارد که بنا بر تشــخیص و اصرار برخی کارشناسان، 
مافیای کنکور وجود نداشته باشد؟ هدف این نیست 
 که همه مؤسســات مجاز کنکــوری و همه آدم های 
دســت اندرکار کنکور را با یک چوب برانیم و متهم 
کنیم، اما نمی شــود چشــممان را روی همه اخبار 
مربوط به فروش سؤاالت کنکور در سال های مختلف، 
رســوایی فروش ســؤاالت آزمون دستیاری پزشکی 
در ســال های 77 تــا 80، فروش ســؤاالت مدارس 
تیزهوشان، لو رفتن سؤاالت آزمون وکال و... ببندیم و 

کماکان اصرار کنیم که ان شاءاهلل مافیا نبوده است!

 چاق و چله شده اند
حتی اگر در این ســال ها به اخبار فروش ســؤاالت 
کنکور و آزمون های مختلف عادت کرده باشــیم اما 
باز هم وجود چند کلمه »برخی مسئوالن هم در این 
باند بودند« که دیروز از زبان فرمانده انتظامی تهران 
بیان شــد، همه مان را نگران مافیای کنکور می کند. 
مافیایی که ســال های ســال هر بار حرفی از حذف 
کنکور زده شده، البد منافع پنهان و آشکارش اجازه 
نداده اســت تا قدمی محکم و قطعی برای تعطیلی 
این بازار پررونق برداشــته شــود. خوب دقت کنیم! 
چرا که در همه این ســال ها اگرچه نظام آموزشی ما 
نه متحول شــده و نه پیشــرفت چندانی کرده است 
اما عرصه تجارت آموزشــی و بــازار کنکور و... همه 
آن تشــکیالتی که می شــود آن را مافیا و یا نان خور 
بازار کنکور حســاب کرد، به خوبی چاق و چله شده 
و می شود. این روزها اما شاید با رویکرد فسادستیزی 
که از قوه قضائیه آغاز شــده و جریان دارد، می توان 
امیــدوار بود هر از چنــدی اخبار خوش و مفصلی را 
درباره انهدام فالن باند مافیایی فروش سؤاالت کنکور 

از زبان مسئوالن انتظامی و غیر انتظامی شنید. 

به اشتراک گذاشتن فرزندان!
اینفلوئنســرها  زندگی:  قدس 
همیشه شــاخ های خوش بر و رو 
و خوش قد و هیکل اینستاگرامی 
نیستند. خیلی وقت ها هم پیش 
می آید کودکانی که حتی خواندن 
و نوشــتن بلد نیستند، بی خبر از 
همه جا و به لطف پدر و مادرشان، 
طوری در فضای مجازی اســم در 

می کنند که اینفلوئنسرهای واقعی باید جلویشان لنگ بیندازند! البته براساس 
اعالم همین مؤسسه، بســیاری از این کودکان به صورت ناخواسته از دنیای 
کودکی به دنیای مد، لباس و بیزینس پرتاب شده اند که این موضوع می تواند 
در آینده تأثیرات روانی زیادی روی آن ها بگذارد. گذشته از این موضوع، رواج 
اســتفاده ابزاری از کودکان در دنیای مجازی که این روزها حسابی در میان 
کاربران این فضا باب شــده، مورد انتقاد خیلی از روان شناســان قرار گرفته و 
حتی بعضی از مؤسسه های حقوق بشری، این کار را جرم می دانند. با این همه 
طبق گزارشی که باشگاه خبرنگاران به نقل از بزرگ ترین پلتفرم مراقبت آنالین 
کودک در انگلیس منتشر کرده، در میان اینفلوئنسرهای بزرگ دنیا، چندین 

کودک هم دیده می شوند که درآمد ماهانه شان سر به میلیارد می کشد.

رایان کاجی:هفت ساله با درآمد خالص ۱۷.۷ میلیون پوند
رایان فقط به لطف فیلم هایی که پدر و مادرش در سال 2015 از بازی کردن او 
با اسباب بازی هایش در یوتیوب به اشتراک گذاشتند، معروف شده. رایان حاال 
برند اختصاصی خودش را در تولید اسباب بازی دارد و کار حتی به جایی رسیده 
که کمیســیون تجارت فدرال، او را بابت ترغیب غیرقانونی کودکان به خرید 

اسباب بازی، تحت نظر گرفته است!

کایل گیرسدورف: ۱۶ ساله با درآمد خالص 2.۶ میلیون پوند
کایــل پــس از قهرمانــی در جــام جهانــی »فورتنایــت« که یکــی از پر 
مخاطب تریــن بازی های کامپیوتری دنیاســت، به شــهرت رســید. کایل 
بــرای قهرمانی اش مبلــغ 2.4 میلیون پوند به عنوان جایزه از پنســیلوانیای 
آمریــکا دریافــت کرد. ایــن میلیونر جــوان البته در آخریــن مصاحبه اش 
گفتــه قصــد دارد پولش را پس انداز کنــد و هیچ برنامه ای بــرای آن ندارد.

 اورلیج رز سوداس: ۶ ساله اهل کالیفرنیای آمریکا 
با درآمد خالص ۱.۸ میلیون پوند

این دختربچه به عنوان یکی از معروف ترین اینفلوئنسر های کالیفرنیا، بیش از 4 
میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارد. اورلیج هیچ هنر خاصی ندارد و فقط به لطف 
چهره بانمکش، تبدیل به یکی از معروف ترین مدل های کودک و نوجوان شده است.

میال و اما استافر، خواهران دوقلوی چهار ساله با درآمد خالص 
۹۶۰ هزار پوند

میال و اما هم روی هم رفته 4 میلیون فالوور در اینستاگرام دارند. تنها وظیفه 
خواهران دوقلو این است که لباس های برند های مختلف تولید لباس کودک را 

بپوشند و جلو دوربین رژه بروند!

 تیتوم و اوکلی فیشر: سه ساله از لس آنجلس آمریکا 
با درآمد خالص ۸۸۰ هزار پوند

البد آن هایی که در آمریکا صاحب فرزند دوقلو می شــوند، نانشان توی روغن 
است و می توانند با فرزندانشان در اینســتاگرام کسب و کار راه بیندازند! این 
خواهران سه ســاله البته بابت بازی در سریال های Pretty Little Liars و 
نمایش الن دیجنرس مشهور شده اند. تیتوم و اوکلی 3.1 میلیون دنبال کننده 

در اینستاگرام و 3.7 میلیون مشترک در یوتیوب دارند. 

 مجازآباد

۱2

ورزش
هزینه تراشی یک مذاکره در استانبول

 خروج فتحی 
از مرزهای قانونی!

جام جهانی والیبال ۲۰۱۹ 

 بدترین عملکرد ایران 
مقابل ژاپن رقم خورد

مرحمتی حضرت حافظ
رقیه توســلی: ســر پاتوقش حاضر نیســت. خیابان را که باال می آیم اتفاقی 

می بینمش پشت بید مجنون، با دخترک دیگری نشسته لب جوی.
با سالمم، نگاهشــان برمی گردد اما شبیه فال فروش همیشگی نیست. همان که 
 بــه محض دیدن رهگذران، خوشــگویی اش گل می کرد کــه: بفرمایید غزلی از 
لســان الغیب، مرحمتی حضرِت حافظ. انگار ِکیف مرغ عشق هم مثل صاحبش 
کوک نیســت. چون زیاد جست می زند اما پاکتی برنمی دارد.دقایقی که می گذرد 
دخترک به هم ریخته تر از قبل می گوید: »سبزک« افتاده سر دنده لج، نوک نمی زند. 
همه امروز، مشــتری ها را پرانده. ببخشید خانوم. کاش نمی آمدم. می گویم: عیبی 
ندارد... بیا فکر کنیم »ســبزک« رفته تعطیالت... بعدش هم نمی شد که نیایی... 

چون اتفاقاً امروز، روز شماست... فوقش می توانی روز آقای سعدی یا موالنا نیایی.
ناگزیر خودم می شوم مرغ عشق و فالی از شاعر قرن هشتم طلب می کنم.

عمری اســت قصه پشت فال را دوست دارم. کرشــمه اشعار را. پس دست به کار 
می شوم و حمدی نثار می کنم و پاکت زردرنگی را از جعبه می کشم بیرون.

پول را که می دهم می پرسد نمی خوانم؟ جوابم منفی است. می گویم نه عزیزم. بگذار 
این چهار مصرع شــعر نخوانده، ساعت ها بشود مایه دلخوشی ام. قبول داری که با 

شاعر جماعت نباید سرسری معاشرت کرد؟
چند جمله دیگر هم قبل رفتن ردوبدل می شــود بینمان امــا غمبرک ادامه دار 
دخترک بیشتر هلم می دهد سمتشان... پس می روم کمی نزدیک تر و می گویم: به 
نظرم جناِب حافظ با شعرفروش شاد بیشتر اَیاغ باشد و حال کند، این طور نیست؟ 

دختر 10-9 ساله چهره اش باز می شود به خنده؛ اَیاغ باشد یعنی موافق باشد؟
کله تکان می دهم بله عزیزم؛ که شیرین زبانی اش دوباره گل می کند و دستپاچه 
می گوید: حتماً همین طور است... پدربزرگم همیشه می گفت کاسب جماعت باید 
گشاده رو باشد حتی اگر روی سینه اش، اورست سنگینی کند... ما که با آقای حافظ 

پدرکشتگی نداریم... چشم.
عرض ادب: هزاران مرتبه شــکر که جهانمان شــما را دارد حضرت حافظ... آخر 
می دانید شــیراز بی شما، شعر بی شما، غزل بی  شما، فال بی شما، چمن و بلبِل 

سحر و دخترک بیت فروش سرگذر بی شما، ارواح سرگردانند.
فال نوشت: »سبزک« حالم را نخواند. »خودم« نخواندم. »بستگان« نخواندند. اما 

خوشم می آید که خواجه شیراز، طبیب هزاردستان است.
هر راهرو که ره به حریم درش نبرد

مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت
حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی

هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت

داستان هایی هست که نمی خواهم درباره اش حرف بزنم

علیپور: آماتور نیستم 
تمرکزم را از دست بدهم

مهاجم پرســپولیس فصــل نوزدهم را برخالف گذشــته با 
بدشانســی بزرگی اســتارت زده و 6هفته ناکامی در گلزنی 
سبب شده حتی هوادارانش نیز بزرگ ترین هجمه را به 
او وارد کننــد. مهاجمی که پس از دو فصل رؤیایی 
در این تیم، در نقل و انتقاالت عزم حضور در 
فوتبال اروپا را داشت اما این روزها در 
بدترین وضعیت با توجه به فشار 
هواداران و هجمه و مسائل دیگر 
قرار دارد. علیپور اما مدعی است 
خیلــی زود همه چیز تغییر خواهد 
کرد و او به نخستین گلش نیاز دارد تا بار دیگر در مسیر 

آقای گلی قرار گیرد.
 از شرایط در فصل جدید بگو و اینکه چرا پرسپولیس 

مثل چند سال اخیر خوب نتیجه نمی گیرد؟
به نظرم ما شــرایط خوبی داریم و نمایش خوبی هم در 
زمین نشان می دهیم ولی از طرفی بد شانسی و از طرفی 
تغییرات در کادرفنی سبب شده نتایج دلخواه را کسب 

نکنیم ولی رفته رفته بهتر خواهیم شد...

باور می کنید؟

روزمره نگاری

باز هم اخبار جدید از مافیای فروش سؤاالت کنکور

این قصه سِر دراز دارد!

۱۰۱۱

 گفت وگو با محمد حقی درباره چگونگی شکل گیری کتاب »روضه« و بررسی پژوهشی اسناد آن

در ادبیات آیینی به نوآوری نیاز داریم
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ورزش: مهاجم پرســپولیس فصــل نوزدهم را برخالف 
گذشته با بدشانسی بزرگی استارت زده و 6هفته ناکامی 
در گلزنی سبب شــده حتی هوادارانش نیز بزرگ ترین 
هجمه را به او وارد کنند. مهاجمی کــه پس از دو فصل 
رؤیایی در این تیــم، در نقل و انتقــاالت عزم حضور در 
فوتبال اروپا را داشت اما این روزها در بدترین وضعیت با 
توجه به فشار هواداران و هجمه و مسائل دیگر قرار دارد. 
علیپور اما مدعی است خیلی زود همه چیز تغییر خواهد 
کرد و او به نخستین گلش نیاز دارد تا بار دیگر در مسیر 

آقای گلی قرار گیرد.

 از شــرایط در فصــل جدید بگــو و اینکه چرا 
پرسپولیس مثل چند ســال اخیر خوب نتیجه 

نمی گیرد؟
به نظرم ما شــرایط خوبی داریم و نمایش خوبی هم در 
زمین نشان می دهیم ولی از طرفی بد شانسی و از طرفی 
تغییرات در کادرفنی سبب شــده نتایج دلخواه را کسب 
نکنیم ولی رفته رفته بهتر خواهیم شد. سرمربی تیم ما 
عوض شده و هر تیمی که تغییر سرمربی می دهد مدتی 
زمان الزم دارد تا با تاکتیک ها و طرز تفکر جدید هماهنگ 

شود و کم کم به شرایط خوب خودمان برمی گردیم.

 ولی پرسپولیس تا اینجا سه بازی مهم مقابل سه 
تیم مدعی قهرمانی را واگذار کرده و همین موضوع 

نا امیدی هواداران را به همراه داشته است.
همان طور که گفتم شرایط به مرور بهتر خواهد شد ولی 
همین بازی هایی که گفتید را نگاه کنید ما چقدر خوب 

بازی کردیم و حقمان به هیچ وجه شکست نبود. 

قبول داری نتیجه گرفتن پرسپولیس به عملکرد 
بازیکنی مثل تو هم بستگی زیادی دارد؟ 

تغییر ســرمربی و پیــرو آن تغییر تفکــرات فنی تیم و 
تاکتیک ها و روش بازی سبب می شود نیاز به زمان داشته 
باشیم تا در شیوه جدید خودمان را با یکدیگر هماهنگ 
کنیم و اگر دقت کرده باشــید هر بازی از بازی قبل بهتر 
می شویم. خود من هم تالشــم را می کنم از این هفته و 
ازنخستین بازی عملکرد بهتری از خودم به نمایش بگذارم 

و بتوانم برای تیم مفید باشم.

این روزها از جانب هواداران هم خیلی تحت فشار 
هستی و تحت شدید ترین انتقادات قرار می گیری. 

به هر حال ما بازیکن تیم بزرگی مثل پرسپولیس هستیم و 
طبیعی است که انتظارات از ما باال باشد و همه توقع داشته 
باشند که همیشه بهترین باشیم. هواداران پرسپولیس هم 
تعصب و عالقه زیادی روی تیمشان دارند و وقتی نتیجه 
دلخواه حاصل نمی شود ممکن است اعتراض کنند و این 

حقشان است. 

 این فشارها همیشه در مرحله انتقاد نیست و گاهی 
به فحاشی هم کشیده می شود.

من همیشــه گفته ام که انتقاد حق هواداران است ولی 
فحاشی را نمی پسندم و با آن مخالفم. اگر بازیکن بد بازی 
می کند نباید به او و خانواده اش فحاشی شود. همان طور 
که گفتم طرفداران پرســپولیس متعصب به تیمشــان 

هستند و ممکن است از شــرایط تیم عصبی شوند و در 
عصبانیت واکنشی نشان دهند ولی اگر شرایط تیم بهتر 
شــود آرامش هم برمی گردد و دیگر شــاهد این مسائل 

نیستیم.

 عده ای هم می گویند به خاطر اینکه قصد جدایی 
داشتی و یا مبلغ قراردادت پایین است تمرکز کافی 

در زمین نداری.
اصاًل این طور نیســت. مگر من بازیکن آماتور هستم که 
تمرکزم را به خاطر این مســائل از دســت بدهم. من در 
فصل نقــل و انتقاالت مثل هر بازیکن دیگری مشــغول 
سنجیدن شــرایط و پیشــنهاداتم بودم و در آن مقطع 
بازی ها تعطیل بود و باید به فکر نقل و انتقاالت می بودیم 

ولی از وقتی مشخص شد در پرسپولیس می مانم همه فکر 
و ذکرم کمک به این تیم و موفقیت این تیم و خوشحالی 

هواداران است.

 این فشاری که روی تیم اســت روی شخص تو 
بیشتر از بقیه است. یک جوری شده اگر بازیکنان 
پست های دیگر گل بزنند و با هر نتیجه ای برنده 
شوید ولی اگر علیپور گل نزند انگار یک جای کار 

ایراد دارد و انتقاد می کنند.
این نظر لطف هواداران اســت که از من انتظار باالیی 
دارند و می خواهند همیشه گل بزنم و این برایم خیلی 
ارزشمند است و نشان از توجه ویژه آن ها به من دارد. 
بازهم می گویم تیم نیاز به زمان برای هماهنگ شدن 
با تفکرات جدید دارد و من هم امیدوارم از هفته جدید 
پایم به گلزنی باز شــود و بتوانم گل های زیادی برای 

تیم بزنم.

 این روزها از جونیور هم حســابی انتقاد می شود. 
خیلی ها می گویند علیپور راســت می گفت که به 
بازیکنان خارجی بیشــتر بها داده می شود و پول 
زیادی خرج خارجی هایی می شــود که کیفیت 

باالیی ندارند.
بله من این حرف را زدم ولی هیچ وقت علیه هم بازی خودم 
موضع نمی گیرم. جونیور هم بازیکن جدید تیم ماست و 
نیاز به زمان دارد تا با فوتبال ما آشنا شود. او بازیکن خوبی 
است و در تمرینات کیفیت باالی خودش را نشان می دهد 
و هر چقدر هم بگیرد حقش است. به او فرصت داده شود 
می تواند توانایی هایش را نشــان دهــد. این صحبت ها 
که مطرح می شــود داستان هایی هم پشــتش دارد که 

نمی خواهم آن را باز کنم.

 در مورد تیم ملی هم صحبت کن. بدشانســی تو 
این اســت که بد موقعی درگیر چنین شرایطی 
شدی و شاید اگر در بازی با کامبوج در زمین بودی 

می توانستی گلزنی کنی.
به هر حال سلیقه ســرمربی تیم ملی است و من تالش 
می کنم از این به بعد نظرش را جلب کنم. ویلموتس مربی 
خوب و بزرگی است و در نخســتین اردوها من را دعوت 
کرده و نشان داده به من اعتقاد دارد و از اینجا به بعدش که 
بتوانم دوباره در تیم ملی حضور داشته باشم یا نه بستگی 

به خودم دارد و همه تالشم را می کنم.

داستان هایی هست که نمی خواهم درباره اش حرف بزنم

علیپور: آماتور نیستم تمرکزم را از دست بدهم

مجتبی جباری سرمربی موقت گل گهر شد 
ورزش: مجتبی جباری در هفته های ابتدایی فصل به کادرفنی گل گهر سیرجان اضافه شد 
اما او در حال حاضر برایش کارت مربیگری صادر نشده و به همین دلیل از روی سکوها بازی 
تیمش را تماشا می کند. با این حال پس از شکست گل گهر در بازی برابر استقالل وینکو 
بگوویچ از سمت سرمربیگری این تیم برکنار شد و در روزهایی که هنوز سرمربی جدید این 
تیم مشخص نشده است، مجتبی جباری مسئولیت هدایت و تمرین دادن بازیکنان این 
تیم را برعهده دارد.در این بین مدیران باشگاه گل گهر در تالش هستند تا قبل از بازی با 

سپاهان در هفته هفتم لیگ برتر سرمربی جدید تیمشان را انتخاب کنند.

استیلی: بازی با استرالیا یک آزمون جدی است
ورزش: سرمربی تیم فوتبال امید ایران در آستانه دیدار با استرالیا گفت: این مسابقه می تواند 
یکی از مهم ترین بخش ها در روند آماده سازی تیم امید باشد. حمید استیلی در گفت و گو با 
سایت فدراسیون فوتبال اظهار کرد: بازی با استرالیا برای ما بسیار مهم است و می تواند یکی از 
اصلی ترین بخش های برنامه آماده سازی ما باشد. مقابل شهر خودرو و تیمی که بهترین فوتبال 
را در لیگ ما بازی می کند یک آزمایش خوب داشتیم. با توجه به شناختی که از استرالیا داریم 
و آنالیزی که انجام دادیم باید بگویم آن ها هم بازی منظم  روی زمین را اجرا می کنند. این بازی 

یک آزمون کامالً جدی است که می تواند نقاط ضعف ما را مشخص کند.

دژاگه غایب بزرگ تیم ملی
ورزش: اشــکان دژاگه که به دلیل مصدومیت لحظاتی پیش از شــروع دیدار با 
کامبوج از ترکیب خارج شد و جای خود را به محمد محبی داد، در دیدار با بحرین 
هم نمی تواند تیم ملی را همراهی کند. دژاگه به دلیل کشــیدگی عضله پا حتی از 
تمرین با تیم ملی هم بازماند و پس از بررسی دقیق کادر پزشکی مشخص شد که 
نمی تواند تیم را برای دیدار با بحرین همراهی کند. همچنین سیدمجید حسینی و 
مرتضی پورعلی گنجی نیز مشکالتی دارند که البته تصمیم نهایی در خصوص آن ها 

در منامه گرفته می شود.

شکایت جپاروف ازاستقالل به فیفا 
ورزش: سرور جپاروف بازیکن و هافبک طراح پیشین تیم فوتبال استقالل به دلیل 
پرداخت نشدن مطالباتش از سوی باشگاه از استقالل به فیفا شکایت کرده است. 
جپاروف در این مورد اظهار کرد: قرار بود مطالباتم از ســوی مســئوالن استقالل 
پرداخت شود، اما این اتفاق نیفتاد و من هم نمی توانســتم بیش از این صبر کنم، 
به همین دلیل به فیفا شــکایت کردم. وی افزود: قرار بود حواله ســوم پولی که به 
من داده شود، سر موعد پرداخت شــود، اما چنین کاری صورت نگرفت و من هم 

شکایت کردم.

حمیدرضا عرب: مســئوالن باشــگاه استقالل هفته 
گذشــته برای مذاکره با گری  هوپــر و مدیر برنامه این 
بازیکن راهی ترکیه شدند و حتی با بازیکن انگلیسی نیز 

به توافقاتی دست پیدا کردند.
در این بین مقرر شــد هوپر وارد تهران شــود و پس از 
شرکت در تست های پزشــکی ایفمارک، با این باشگاه 
قرارداد امضا کند اما خبر رسیده مدیر برنامه این بازیکن 
در یکی از باشــگاه های رژیم اشــغالگر قدس فعالیت 
می کند و همکاری با این فرد تخلفی آشــکار محسوب 

می شود. 
نکته جالب این اســت که گری هوپــر مهاجم مد نظر 
استقالل هم در صفحه رسمی اینستاگرامش الکس لِوک 
را به عنوان مدیر برنامه ها معرفی کرده است. این مدیر 
برنامه، مسئول مذاکره با مدیران این باشگاه در ترکیه 
برای انتقال بازیکن مد نظرش بوده که مستندات حضور 

این دو در استانبول نیز موجود است.
مذاکره با شــخصی کــه در عضویت باشــگاه مکابی 
اسرائیل اســت در هتلی در اســتانبول رخ داده است. 
اینکه حتی لحظه ای خیال کنیم نماینده های باشــگاه 
استقالل ماهیت آن فرد را که سال هاست برای باشگاه 
صهیونیست کار می کند، نمی دانسته ادعایی دروغین 
است. بی گمان مذاکره کننده ها اطالعات کافی درباره 
شخص مذاکره کننده را داشته اند واگر هم یک درصد 
تصور کنیم اطالعاتی از این شخص در دست نبوده باید 
مدال بی کفایتی را تقدیم مدیران اســتقالل کنیم که 
بدون داشتن اطالعات کافی اقدام به مذاکره با شخصی 

در خارج از مرزها کرده اند. 
آن روزها که به مدیران باشگاه استقالل بارها گفته شد 
برای مذاکره پایتان را از کشور بیرون نگذارید و شأن و 
شخصیت باشگاه خود را حفظ کنید واگر گزینه ای مد 

نظرتان است، آن شخص را به کشــور فرا بخوانید هیچ 
گوش شنوایی وجود نداشت. ظاهراً جذابیت های سفر به 
خارج آن قدر مدیران باشگاه استقالل را مسخ خود کرده 
که برای مذاکرات اولیه برسر جذب بازیکنانی که در هیچ 
کشور اروپایی خواهان ندارند چند ده میلیون دالر هزینه 

می کنند و به کشورهای دور و بر می روند. 
شــاید اگر مدیران استقالل منزلت باشــگاه خود را 
درک می کردنــد اساســاً کار به مذاکره با شــخصی 
که ریشه های صهیونیســتی دارد نمی رسید چرا که 
آن ها طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران از سفر به 
کشورمان محرومند و نمی توانند به ایران سفر کنند 
اما ولع دامنه دار مدیران باشگاه استقالل برای رفتن 
به خارج از مرزها سرانجام کار دست آن ها داد تا پای 
میز مذاکره با فردی بنشــینند کــه اصول اخالقی و 
اجتماعی حاکم بر کشــورمان اجازه همنشــینی با 

چنین افرادی را نمی دهد.
بدون شک مدیران باشگاه استقالل را نمی توان عناصری 
حامی صهیونیست ها دانست اما به راحتی هم نمی شود 
از کنار این گاف بزرگ عبور کرد، به این دلیل روشن که 
حاال بهانه دست سرویس های اطالع رسانی بیگانه داده 

شده تا پیرامون این ماجرا مانور تبلیغاتی انجام دهند.
فتحی و دیگر مسئوالن باشگاه استقالل که زمینه ساز 
این مذاکره بوده اند باید نســبت به این تخلف آشــکار 

پاسخگو باشند. 

حضور گری هوپر، در استقالل منتفی شد
باشگاه اســتقالل، اعالم کرد پیرو مذاکراتی که با گری 
هوپر در اســتانبول صورت گرفته بود، سرانجام توافق 
نهایی انجام نشــد و به همین دلیل مذاکرات با ســایر 

گزینه ها ادامه خواهد داشت.

امیرمحمد سلطان پور: جای تعجب نبود که روبرتو 
مانچینی در خصوص لباس ســبز جدید ایتالیا گفته 
که رنگ آبــی را ترجیح می دهد؛ هر چه باشــد مانچو 
به عنوان بازیکن قهرمانی ســری آ را در پیراهن های 
آبــی ســمپدوریا و التزیــو بدســت آورده و بهترین 
دســتاوردهای مربیگــری خــود را نیــز در تیم های 
آبی پوش منچسترسیتی و اینترمیالن رقم زده است. 

ایتالیایی ها روز شــنبه پس از چهار سال بازی خود را 
در ورزشگاه المپیک شــهر رم برگزار کردند، جایی که 
احتماالً طرفداران پا به سن گذاشته ای پیدا می شدند 
کــه آخرین باری کــه نراتزوری رنگ ســبز را در این 
ورزشگاه به تن کرده بود را به خاطر بیاورند. این اتفاق 
فقط یک بار در بازی دوستانه آن ها مقابل آرژانتین در 

سال 1954 افتاد. 
پوما این لباس سبز جدید را »لباس مقاومت« لقب داده 
و تأکید کرده که برای نسل جدید طراحی شده است. 
این عبارت نسل جدید خیلی به ترکیب تازه ایتالیا نیز 
می خورد. یازده بازیکن در ترکیــب کنونی ایتالیا 25 
سال یا کمتر سن دارند و مانچینی احتماالً برای بازی 
روز سه شــنبه مقابل ایرلند در حالی که صعود تیمش 
قطعی شده دو بازیکن دیگر نیز از تیم زیر 21 ساله های 

ایتالیا دعوت کند.

به خاطر گروه آسان نبود
ایتالیا با کسب پیروزی 2بر صفر مقابل یونان و تساوی 
ارمنســتان مقابل لیختن اشــتاین صعود خود را در 
فاصله سه بازی تا انتهای مسابقات قطعی کرد. ایتالیا 
دو بازی نخســت گروهی خود در یــورو 2020 را در 
شــهر رم برگزار می کند و مانچینی با برگزاری دیدار 
تیمش مقابل یونان در ورزشــگاه المپیکو می خواست 
که بازیکنان جوانش با جو این اســتادیوم آشنا شوند. 
ایتالیا در هشت بازی رسمی گشــته خود پیروز بوده 
که با رکوردی که سرمربیانی مانند فروجیو والکارجی 
و جیووانی تراپاتونی ثبــت کرده اند برابری می کند اما 
این نســل جدید ایتالیا روحیه مردم این کشور نسبت 
به این تیم را به کلی تغییر داده است، به خصوص پس 
از جام جهانی بســیار بدی که در ســال 2018 تجربه 
کردند. درست است که همان گونه که سرمربی سابق 
ایتالیا یعنی جیامپیرو ونتورا )که اکنون در ســری ب 
مربیگری می کند( اشاره کرده گروه ایتالیا آسان بوده 
اما ایتالیایی ها نه تنها مقابل تیم های مثل این زیر نظر 
او بلکه مربیان دیگر افســانه ای نیز به خوبی این نسل 

جدید جذاب بازی نمی کردند.

نسل جدید جذاب
جدیدترین ترکیبی که مانچو انتخاب کرده شامل فقط 
یک بازیکن است که نخســتین بازی خود را برای تیم 
ملی انجام می دهد. جیووانــی دی لورنزوی 26 که تا 
همین چند وقت پیش در سری C بازی می کرد اکنون 
در لیــگ قهرمانان برای ناپولی و برای تیم کشــورش 
به میدان می رود. ایتالیا مقــداری در جناح چپ خط 
دفاعی خود احســاس کمبود می کند جایی که آن ها 
امرســون پالمیری را دارند که زیاد مصدوم می شود و 
لئوناردو اسپینوتزاال و کریســتیانو بیراگی نیز نیاز به 

تجربه بیشتری دارند. 
البته یکی از مشکالت اصلی چند وقت اخیر الجوردی 
پوشان یعنی پست شماره 9 تا مقدار زیادی حل شده 
است. آندرا بلوتی و چیرو ایموبیله دوباره اوج گرفته اند 
و می توان به راحتی روی آن ها برای گل هایی که به ثمر 
می رسانند حساب کرد. آن ها مویزه کین و کواگلیرال را 
هم در کنار آن دو بازیکن دارند تا بتوانند در مواقع نیاز 
به این تیم کمک کنند. بازیکنانــی مثل ماریو بالوتلی 
و فابیو کوترونه نیز یک ســال وقت خواهند داشت تا 

مانچینی را قانع کنند تا آن ها را انتخاب کند.
در کناره هــا بازیکنــی کــه فیکس بودنــش قطعی 
اســت فدریکو کیه زا از فیورنتیناســت کــه به تازگی 
تردستی های جدیدی نیز از هم تیمی تازه خود فرانک 
ریبری یاد گرفته اســت! برعکس او لورنزو اینســینیه 
روزهای خوبی را ســپری نمی کند و فصل بی ثباتی را 
پشت ســر می گذارد تا جایی که حتی آنچلوتی اسم او 
را برای دیدار ناپولی مقابل بروژ در لیگ قهرمانان خط 
زد و اوضاع برای فدریکو برنادرســکی نیز اصاًل بهتر به 

نظر نمی رسد.
در میانــه میدان اما همــه چیز عالی پیــش می رود. 
بازیکنانی مانند جورجینیو، بــارال و وراتی هماهنگی 
فوق العاده ای در پیراهن آبی- سبز ایتالیا دارند و البته 
استعدادهای چشــمگیری مثل پالمیری و به خصوص 

استفانو سنسی را نیز در کنار خود می بینند.
با بازگشت کاپیتان جورجیو کیه لینی از مصدومیت، 
مانچینی امیدوار است که ســال آینده در رقابت های 
یورو 2020 با امیدواری و به عنــوان یکی از مدعیان 
اصلی پا به مســابقات بگذارد؛ او غبار غــم و اندوه را از 
روی سر تیم ملی برداشته و دوباره ذهنیت برنده بودن 

را به آن ها باز گردانده است.

هزینه تراشی یک مذاکره در استانبول

خروج فتحی از مرزهای قانونی!
چه با پیراهن الجوردی، چه سبز

خیزش دوباره ایتالیا 

سینا حسینی: انتشــار خبر همکاری همسر استراماچونی 
با یکی از تولیدکنندگان البســه ایرانی صبح روز یکشنبه در 
رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی حسابی خبرساز شد. 
فعالیت سلبریتی های ورزشی در حوزه تبلیغات اتفاق جدید 
و غیر منتظره ای در دنیای ورزش نیســت اما مسئله ای که 
این موضوع را گرفتار چالش و حاشیه می کند همکاری بحث 
برانگیز خانواده درجه یک برخی ورزشکاران با مجموعه های 
مسئله دار اســت. پرونده جنجالی همکاری همسر یکی از 
فوتبالیست های سرشناس کشور در اینستاگرام با یک بنگاه 
شرط بندی و بازداشت او و همسرش توسط مراجع قضایی 
و نظارتی سبب شد این موضوع با حساسیت فراوانی از سوی 

افکارعمومی دنبال شود.
بروز برخی تخلفات و کالهبرداری برخی فرصت طلبان از این 
حوزه سبب شد دستگاه های نظارتی و قضایی به ویژه پلیس 
فتا بارها در این رابطه به فعاالن ایرانی در شبکه های اجتماعی 

هشدار دهند تا گرفتار مافیای خوفناک این تبلیغات نشوند.

از آنجا که مســئوالن و دســت اندرکاران ورزش ایران تمام 
برنامه ریزی و مدیریت خود را به فضای داخل ورزش معطوف 
کرده اند برای جلوگیری از چنیــن اتفاقاتی هیچ گونه قانون 
روشنی ندارند از این رو خانواده ورزشکاران و بستگان درجه 
یک آن ها به خیال درآمدزایی نجومی از شهرت فرد نزدیک 
به خود استفاده می کنند تا در شبکه های اجتماعی در میان 

کاربران پرفالوئر قرار گیرند.
باورش سخت است اما همســر برخی فوتبالیست ها در حال 
حاضر در شبکه های اجتماعی به واسطه شهرت شوهران خود 
سود نجومی را به جیب می زنند جدا از اینکه بدانند در پس 
پرده این تبلیغات کاذب چه می گذرد. البته برخی بستگان 
درجه یک ورزشکاران نیز با راه اندازی فن پیج های هواداری از 

این مسیر بازار مکاره ای راه انداخته اند تا از این بستر درآمدی 
هنگفت را داشته باشند.نکته جالب توجه اینجاست که برخی 
ورزشکاران نیز در این مسیر شریک تجاری گردانندگان این 
فن پیج های طرفداری می شوند به شکلی که با یک بار پوشش 
صفحات نزدیکان خــود هوادارانشــان را ترغیب می کنند 
صفحه مذکور را دنبال کنند تا میزان فالوئرهای این صفحات 
افزایش پیدا کند تا تعرفه آگهی های این صفحه ها به میزان 
این اتفاق رشد داشته باشد.حاال پرسش کلیدی اینجاست آیا 
متولیان ورزش و دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از این 
اتفاقات تلخ و سو استفاده های اینچنینی فکری خواهند کرد 
یا همچنان این افراد زیر سایه سلبریتی ها به ثروت اندوزی 

مسئله دار خود ادامه خواهند داد؟

ورزش: تیم ملــی والیبال ایــران در نهمین بــازی خود از 
رقابت های جام جهانــی 2019 ژاپن، دیروز بــه مصاف تیم 
میزبان رفت و با نتیجه ۳بر یک مغلوب شد که آمار این بازی 
از سوی فدراسیون جهانی منتشر شد. طبق آمار، ژاپنی ها در 
حمله و سرویس عملکرد بهتری نسبت به ایران داشته اند.تیم 
ژاپن 61 امتیاز از آبشــار، 6 امتیاز از دفاع روی تور، 8 امتیاز 
از سرویس و 26 امتیاز از خطاها و اشتباهات بازیکنان ایران 
بدســت آورد.تیم ملی والیبال ژاپن در دو دوره گذشته جام 
جهانی مغلوب ایران شده بود. دو تیم در آخرین دیدار نیز در 
لیگ ملت های 2019 مقابل هم قرار گرفته بودند که با برتری 

۳ بر صفر ملی پوشان ایران همراه شد. 
تیم ملی امروز در دهمین بازی خود از ساعت 9:۳0 برابر ایتالیا 

قرار خواهد گرفت.

نتایج دیدارهای روز نهم
* ایران 1 - ژاپن ۳ 
* تونس ۳-مصر 1

* لهستان 2-برزیل ۳
* آمریکا ۳-استرالیا صفر

* ایتالیا 2-کانادا ۳
* آرژانتین ۳-روسیه 1

برنامه دیدارهای روز دهم - دوشنبه ۲۲ مهر
* آمریکا - روسیه-ساعت 5:۳0
* لهستان - کانادا-ساعت۷:00

* آرژانتین- مصر-8:۳0
* ایتالیا - ایران-ساعت 9:۳0
* تونس - استرالیا - 11:۳0

* ژاپن - برزیل - 1۳:50

ضد  حمله

داور استرالیایی قاضی دیدار ایران - بحرین
ورزش: دیدار تیم های ملی فوتبال بحرین و ایران از مرحله دوم انتخابی جام 
جهانی 2022 قطر، از ساعت 20 روز سه شنبه 2۳ مهر ماه در ورزشگاه ملی 
بحرین برگزار می شود. با اعالم فیفا، والنتین کوالنکو از ازبکستان به همراه 
آندری سانپکو و تیمور جانیولین، این بازی را قضاوت خواهند کرد. ایلجیز 
تانتاشو از ازبکستان به عنوان داور چهارم این دیدار انتخاب شده، ناظر داوری 

از استرالیا و نماینده مسابقه از کشور چین تایپه است.

 واکنش سازمان لیگ 
به خبر تغییر برنامه دیدار تراکتور - استقالل

 ورزش: مدیر عامــل تراکتور ســازی در اظهارنظری از برگــزاری دیدار 
تراکتورسازی تبریز - استقالل در تاریخ 10 آبان به جای 9 آبان ماه خبر داد. 
این ادعای مدیرعامل باشگاه تراکتور البته با واکنش سعید فتاحی، رئیس 
کمیته مسابقات سازمان لیگ مواجه شد. مسئول کمیته مسابقات سازمان 
لیگ در گفت  و گو با تسنیم در این مورد گفت: طبق برنامه ای که از سوی 
سازمان لیگ اعالم شد زمان دیدار تراکتور - استقالل از همان ابتدا در تاریخ 
10 آبان اعالم شده بود. حتی روز گذشته در این مورد آقای صادقیان با من 
تماس گرفت و گفت که یکی از سایت های خبری تاریخ این دیدار را 9 آبان 
اعالم کرده که برای وی توضیح دادم آن سایت برنامه را اشتباه زده است و 

بازی طبق اعالم سازمان لیگ در همان تاریخ 10 آبان برگزار خواهد شد.

مطهری: شایعات درباره باقری را تکذیب می کنم
ورزش: مربی تیم فوتبال شهرخودرو به شایعه کنار گذاشتن مهاجم این 
تیم به دلیل حواشی واکنش نشان داد. مطهری در گفت وگو با فارس درباره 
شایعاتی مبنی بر حواشی به وجود آمده در باره روح اهلل باقری و اینکه گفته 
می شود او از شهر خودرو کنار گذاشته شده، افزود: او هیچ مشکلی ندارد و من 
نمی دانم این شایعات از کجا تولید می شود. ما تیم بی حاشیه ای هستیم. باقری 
سه هفته از ناحیه همسترینگ آسیب دیده بود و به همین خاطر کمتر بازی 
کرد و هیچ مشکل دیگری در این خصوص وجود ندارد. من این شایعه را قویاً 

تکذیب می کنم چرا که چنین مسئله ای در تیم ما وجود ندارد. 

مهاجم سایپا تا پایان فصل خانه نشین شد
ورزش: مصدومیت سبب شد فصل برای مهاجم تیم فوتبال سایپا به اتمام 
برسد. مجید علی یاری مهاجم سایپا که از پارس جنوبی به این تیم تهرانی 
ملحق شد به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی تا پایان فصل خانه نشین 

شد. علی  یاری زانویش را جراحی کرد و 6 ماه از میادین دور خواهد بود.

زنیدپور بهترین بازیکن و آقای گل چلنج کاپ
ورزش: میالد زنیدپور که از ابتــدای فصل رقابت های فوتبال مالزی در تیم 
یوکی ام بازی می کند با زدن 6 گل و پنج پــاس گل عنوان بهترین بازیکن 
مسابقات را بدســت آورد. او این آمار را در 10مسابقه بدست آورد که آماری 
فوق العاده برای این لژیونر ایرانی در فوتبال شرق آسیا به حساب می آید. او در 
این فصل یکی از بهترین های تیمش بوده و توانست تیمش را به رقابت های 
فینال چلنج کاپ برساند هرچند در مجموع دو بازی رفت و برگشت فینال و 
در حالی که یو کی ام با حریفش یک بر یک مساوی بود در ضربات پنالتی با 

نتیجه 6 بر 5 مغلوب شد.

 شاگرد کی روش 
حریف مستقیم ویلموتس در منامه

ورزش: تیم ملی بحرین در شرایطی سه شنبه شب مقابل ایران قرار می گیرد 
که هدایت این تیم را هلیو سوســا مربی پنجاه ساله پرتغالی برعهده دارد. 
سوسا که پس از جام ملت های آسیا ســرمربیگری بحرین را قبول کرده 
بسیار امیدوار است بتواند این تیم را به شرایط مطلوبی برساند. نکته قابل 
توجه درباره این مربی پرتغالی سابقه همکاری او با کارلوس کی روش است. 
سوسا در دوران حضور کارلوس کی روش در تیم های ملی جوانان و امید و 
بزرگساالن پرتغال دستیار او بود و سابقه شاگردی سرمربی سابق تیم ملی 

ایران را در کارنامه اش دارد.

چشمی استارت زد، دیاباته نه
ورزش: روزبه چشمی بازیکنی است که به دلیل مصدومیت در سه روز اول 
تمرین اســتقالل غایب بود اما او از دیروز در تمرین این تیم شرکت کرد. با 
این شرایط به نظر نمی رســد  روزبه چشمی مشکلی برای حضور در بازی با 
فجرسپاسی در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی داشته باشد. با این حال 
دیاباته دیگر بازیکن مصدوم استقالل برخالف وعده قبلی درحال حاضر به ایران 
برنگشته است و مشخص نیست باشگاه چه تصمیمی در مورد او خواهد گرفت.

منهای فوتبال

اجتماع موسفیدهای هندبال کشور درمشهد
محمدرضا خزاعی: گرامیداشت محمدجاهدی،  پیشکسوت فقید هندبال 
کشور، دلیلی شد تا هیئت هندبال خراسان رضوی، باقبول میزبانی هفتمین 
دوره مسابقات پیشکسوتان هندبال کشور، اجتماع باشکوهی از نسل های چند 
دهه هندبال ایران را درمشهد گردهم آورد.از نخستین مربیان هندبال کشور، 
استاد علی محمدیان که درهشتاد سالگی باعصا، به عنوان مدیر تیم میزبان، بر 
روی نیمکت این تیم می نشیند تا استاد حسن امیر منتقمی، نخستین مربی 
و بنیانگذار هندبال آذربایجان شرقی، حسین داریا، نخستین مربی هندبال 
پایتخت، و عبداهلل کافی، نخستین داور  Aبین المللی هندبال از خراسان این 
روزها در مشهد حضور دارند. از نخستین نسل ملی پوشان هندبال، جهانگیر 
آقاسی بیک و حسن پروانه از تهران، سعید رجایی ازاصفهان، کاظم عرب، قاسم 
شعبانپور و مرتضی ساختیانچی از خراسان و.... از نسل های بعدی، ابوالفضل 
جالیر، کاپیتان مشهدی تیم ملی هندبال در دهه هفتاد، بهادر ریاضی، ملی 
پوش کازرونی، غالمعلی پایدار از شهرکرد، علی حسین پور و محمد آذرنیا از 
تهران رو در روی هم به میدان می روند. تقریباً همه آمده اند تا ضمن تجدید دیدار 
با یکدیگر، یاد بزرگ مردی از خانواده هندبال ایران را گرامی دارند. این مسابقات 
با شرکت 11 تیم در سالن شهید بهشتی مشهد در حال برگزاری است. مرحله 
مقدماتی این بازی ها، بعد از ظهر امروز به پایان می رسد. مرحله حذفی، روز 

سه شنبه و دیدارهای رده بندی و نهایی صبح چهارشنبه برگزار خواهد شد.

 پاداش ۶۳۰ هزار دالری 
برای قهرمان جام جهانی والیبال

ورزش: رقابت های جام جهانی والیبال در ژاپن به روزهای پایانی خود نزدیک 
می شود و به زودی چهره تیم های برتر این رقابت ها مشخص می شود. برخالف 
دوره های گذشته قهرمان این دوره غیر از پاداش مالی از سود دیگری برخوردار 
نخواهد بود. تیم قهرمان این دوره 600 هزار دالر بدست خواهد آورد که بین 
اعضای تیم تقسیم می شود و ۳0 هزار دالر نیز به فدراسیون خواهد رسید. تیم 
دوم صاحب ۳00 هزار دالر می رسد که 15 هزار دالر نیز به فدراسیون والیبال 
این کشور خواهد رسید و تیم سوم صاحب 100 هزار دالر می شود و 10 هزار 

دالر به فدراسیون آن می رسد.
همچنین تیم قهرمان این دوره از رقابت ها نیز 100 امتیاز، هم اندازه المپیک 
و لیگ جهانی امتیاز بدست خواهد آورد که در رده بندی فدراسیون جهانی 

اعمال می شود.

حدادی: آیا هزینه ها به جیب من رفته است؟
ورزش: قهرمان پرتاب دیســک آســیا در واکنش به انتقادها از نتیجه اش 
گفت: اگر کارشناسان ما در کشــورهای دیگر بودند ورزشــکاران را اعدام 
می کردند!احسان حدادی در مورد عملکردش در مسابقات جهانی دو و میدانی 
اظهار کرد: امسال رکورد 6۷ متر را زده بودم و اگر همان رکورد را تکرار می کردم، 
می توانستم جزو سه نفر نخست باشم و مدال بگیرم اما نشد. بی گمان قول 
می دهم در المپیک بتوانم نتیجه بهتری را کسب کنم. وی تأکید کرد: بعضی 
انتقاد می کنند خیلی برای احسان حدادی هزینه شده است، اما آیا این هزینه ها 
به جیب من رفته است؟ من سعی کرده ام تالش کنم و بهترین نتیجه را بگیرم، 

مطمئناً در آینده هم اتفاقات خوبی می افتد. 

توکلی: سیامند رحمان هم تنها تمرین می کند
ورزش: سرمربی تیم پارا وزنه برداری گفت: من ظرفیت تیم پارا وزنه برداری 
را باال می دانم و امیدوارم 6 وزنه بردار ما مدال های درخشانی کسب کنند و 
بیشتر از دو مدال طال بگیریم.حسین توکلی در پاسخ به اینکه آیا در تیم شما 
هم وزنه برداری هست که خودش تنها تمرین کند، اظهار کرد: ما آدم بزرگی 
مثل سیامند رحمان را داریم که شرایط بسیار خاصی دارد. او یک اسطوره است 
و شاید خیلی نیازی به امثال من نداشته باشد. او با توجه به شرایط فیزیکی که 
دارد در شهر خودش تمرین می کند و اواخر اردو و نزدیک مسابقات به جمع ما 

می پیوندد و کنار هم کار می کنیم. 

نتایج مسابقات پرش با اسب خراسان رضوی
ورزش: شانزدهمین رویداد پرش با اســب هیئت سوارکاري خراسان 
رضوي در روز جمعه به میزباني باشگاه سوارکاري سوران برگزار گردید 
که در پایان نتایج زیر حاصل شد:در رده سوار مبتدي: امیر محمد آزادي 
و عرفان غفاري بدون خطا مسیر را طی کردند.در رده E: مقداد عسگري 
همراه با جیکوسان از باشگاه ارشاد بدون خطا کارش را تمام کرد.در رده 
O1 مالکین: محمدرضا پزشکي همراه با اسبش جولیا از سوران اول شد. 
در رده C1: فربد فیالبي همراه با گلوما اس بي از باشــگاه حسام/ جواد 
امامي همراه با بوآلین از باشگاه سوران حامد مرتضایي همراه با فنسي از 

باشگاه ارشاد به ترتیب حائز مقام هاي برتر شدند.

بستگان درجه یک ستاره ها در فضای مجازی می تازند

تجارتی پرسود زیر سایه بی قانونی
جام جهانی والیبال ۲۰۱۹ 

بدترین عملکرد ایران مقابل ژاپن رقم خورد

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

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 
ــمى برابرراى شماره139860301060002283هيئت اول/موضوع قانون تعيين  فاقد سند رس
ــند رسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى ياسين مقيمى تيمورفرزند محمد بشماره 
ــنامه.صادره ازورامين در دودانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن  شناس
به استثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مساحت36 /1027مترمربع پالك شماره30فرعى از1 اصلى 
ــليمانقلى خان تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت مشاعى  واقع درقريه خيرآباد س
ــين مقيمى تيمورونامه جهاد98/220/51127  ــاعى مالكانه متقاضى ياس ــهمى مش درازاى س
ــب دردو نوبت به  ــوم مرات ــالع عم ــه منظوراط ــت لذاب ــده اس ــرز گردي مورخ1398/3/25مح
ــند مالكيت متقاضى  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود درصورتى كه اش فاصله15روزآگهى مى ش
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين 
اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض  مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 418ث/م الف آ-9809066
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/7/7

 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/22  
ازطرف رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى سعيد موالزاده باوكالت (انتقال اجرايى) اززهرا نائينى بااعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك 
مورد آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى امضاءشده ذيل شماره يكتا13980215126600288 
ــماره7 پيشوا و طى درخواست  ــماره ترتيب 16039 مورخ98/6/28 دفتراسناد رسمى ش وش
ــند مالكيت تك  وارده   1398856010460004062مورخ98/6/28 تقاضاى صدورالمثنى س
برگى رانموده است كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بشرح زيرآگهى ميگردد 
1. نام ونام خانوادگى : زهرا نائينى2. ميزان مالكيت : ششدانگ عرصه واعيان 3. شماره پالك 
: 5798فرعى از282* اصلى مفروزازپالك 2235* محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته 5. 
علت ازبين رفتن : مفقود شدن به دليل جابجايى6.خالصه وضعيت مالكيت : ششدانگ عرصه 
ــاحت58/59 مترمربع بانضمام  ــتگاه آپارتمان تحت پالك 282/5798 به مس واعيان يك دس
ــوخته ذيل ثبت95693  ــى وپاركينگ قطعه دوواقع دربخش بهنام س ــارى قطعه دوتفكيك انب
صفحه256دفتر 290 بنام زهرا نائينى ثبت وسندبه شماره چاپى251469 صادرگرديده است 
سپس بموجب سند رهنى 13438 مورخ1390/12/10دفترخانه 4پيشوادر رهن بانك مسكن 

ــند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواست صدور  ــوا قرارگرفت لذابا توجه به اعالم فقدان س پيش
ــند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده  س
كه درقسمت ششم اين آگهى ذكر نشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزد خود مى باشد 
ــاراين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا مراجعه و اعتراض  ظرف مدت ده روزپس ازانتش
ــند مالكيت ياسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت  كتبى خودرا ضمن ارائه اصل س
ــند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود اداره  ــد ويادر صورت اعتراض اصل س مقرر اعتراض نرس
ــليم  ــت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تس ــند المثنى مالكي ــبت به صدورس ثبت نس
ــوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت  ــانى ثبت محل : پيش خواهد كرد./ نش

اسناد و امالك پيشوا 197م/ الف  آ-9809066
 ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى سعيد موالزاده باوكالت (انتقال اجرايى) اززهرا نائينى بااعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك 
مورد آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى امضاءشده ذيل شماره يكتا13980215126600288 
ــماره7 پيشوا و طى درخواست  ــماره ترتيب 16039 مورخ98/6/28 دفتراسناد رسمى ش وش
ــند مالكيت تك  وارده1398856010460004061مورخ 98/6/28 تقاضاى صدورالمثنى س
برگى رانموده است كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بشرح زيرآگهى ميگردد 
1. نام ونام خانوادگى : زهرا نائينى2. ميزان مالكيت : ششدانگ عرصه واعيان 3. شماره پالك 
: 5802فرعى از282* اصلى مفروزازپالك 2235* محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته 5. 
علت ازبين رفتن : مفقود شدن به دليل جابجايى6. خالصه وضعيت مالكيت : ششدانگ عرصه 
ــاحت61/89 مترمربع بانضمام  ــتگاه آپارتمان تحت پالك 282/5802 به مس واعيان يك دس
ــوخته قطعه6تفكيكى ذيل ثبت95720  ــى واقع دربخش بهنام س ــش تفكيك انبارى قطعه ش
ــى 251473صادر گرديده  ــماره چاپ ــندبه ش صفحه337دفتر290 بنام زهرا نائينى ثبت وس
ــندرهنى13438 مورخ1390/12/10دفترخانه 4پيشوادررهن بانك  ــپس بموجب س است س
ــكن پيشوا قرارگرفت لذابا توجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواست  مس
ــند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى معامله اى  صدورس
كرده كه درقسمت ششم اين آگهى ذكر نشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزد خود مى 
ــار اين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا مراجعه و  ــد ظرف مدت ده روزپس ازانتش باش
اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف 
ــند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود  ــد ويادر صورت اعتراض اصل س مهلت مقرر اعتراض نرس
اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تسليم 
ــوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت  ــانى ثبت محل : پيش خواهد كرد./ نش

اسناد و امالك پيشوا 196م/ الف  آ-9809066
 ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

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

ــاختمانهاى فاقد سند  هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
رسمى

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

ــت اول  ــورخ1398,06,30 هيئ ــماره 139860306010001824م ــر راى ش براب
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  مس
ــى شيرزن فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 649 صادره از قوچان  آقاى كريم كاوس
ــمتى از پالك996  ــاحت 124,85 مترمربع  قس ــدانگ يك باب خانه به مس درشش
فرعى ازيك  اصلى  بخش دو قوچان واقع در اراضى يعقوب آباد خريدارى از مالك 
ــمى آقاى موسى كربالئى شيرزن  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم  رس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش به صدور س
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ــت خود را به مراجع قضايى  ــليم اعتراض، دادخواس ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض  ــت در صورت انقضاى م تقديم نمايند.بديهى اس
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000039  

آ-9808385
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,7,7

تاريخ انتشار نوبت دوم :98,7,22
عباس برق شمشير 

 رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــماره 139860306015004337- 1398/07/01 هيئت اول موضوع  برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــرين  در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى نس

عمرى جهان آبادى به شناسنامه شماره 487 كد ملى 0731396162 صادره تايباد 
ــاحت 130 متر مربع پالك شماره  ــدانگ يكباب منزل به مس فرزند عثمان در شش
283 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل 
قسمتى از مالكيت رمضان بيابان گرد و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
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. 9808383
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/07 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/22

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى دعوت مجاورين
چون خانم مريم شهرت محمدى مالك ششدانگ پالك 454 فرعى واقع در اراضى 
عبدل اباد پالك 1 اصلى بخش دو شهرستان مه والت از اين اداره درخواست صدور 
ــد و مالكين  ــند تك برگى نموده اند و از آنجايى پالك فوق طول و متراژ ميباش س
مدعى دسترسى به مجاورين هستند لذا به استناد كد 914 مجموع بخشنامه هاى 
ثبتى درخصوص تعيين طول اضالع و مساحت دار كردن اسناد مالكيت و همچنين 
ماده 18آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا ،بدينوسيله به كليه مالكين 
ــنبه 1398/8/4 ساعت 10صبح در  مجاور پالك فوق الذكر ابالغ ميگردد كه روز ش
ــتاى عبدل اباد -امام خمينى  ــتان مه والت روس محل وقوع ملك به ادرس شهرس
ــت عدم حضور مجاورين و مالكين مشاعى مانع از انجام  21 حضور يابند،بديهى اس
عمليات نقشه بردارى نمى گردد .ضمنا چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد در همين 

روزنامه درج ميگردد9809137
على اكبر شجاعى  

 رئيس ثبت استاد و امالك مه والت

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9804722
ــم تاريخ تولد:  ــيدمحمد قاس ــيدمحمدتقى رضوى نيكو نام پدر: س ــيله به آقاى س ــن وس بدي
ــماره ملى: 0941175952 شماره شناسنامه: 1743 ابالغ مى شود كه خانم  1359/06/01 ش
ــماره 821857  ــتناد قبض ش ــكه تمام بهار آزادى به اس ليال ناظمى جهت وصول يك عدد س
ــما اجرائيه صادر  ــهد عليه ش ــيد 1398/06/15 تنظيمى دفترخانه 7 طالق مش تاريخ سررس
ــه 9804722 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى  ــما به ش 1398/07/01 مأمور، محل اقامت ش
ــك مرتبه در يكى از روزنامه هاى  ــق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط ي ــتانكار طب بس
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز  ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان  ابالغ محس

خواهد يافت. آ- 9809083 م.الف 154

آگهى مزايده مال منقول پرونده اجرايى كالسه 9702475
بموجب پرونده اجرايى كالسه 9702475 خانم مريم حسينى زاوه نام پدر: سيدمحمود تاريخ 
تولد: 1343/04/31 شماره ملى: 0702391001 شماره شناسنامه: 256، جهت وصول 114 
عدد سكه بهار آزادى عليه آقاى مسعود مولودى نام پدر: حبيب اله تاريخ تولد: 1333/10/15 
ــتناد سند ازدواج شماره 5875  ــماره ملى: 0872229742 شماره شناسنامه: 429، به اس ش
تاريخ 1386/05/ دفترخانه ازدواج شماره 104 و طالق شماره 85 شهر مشهد استان خراسان 
ــعبه دوم  ــه فوق در اداره اجراى ش رضوى مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده به كالس
ــكيل و اجرائيه در تاريخ 1397/04/19 به مديون ابالغ  ــناد رسمى مشهد تش اداره اجراى اس
ــتانكار طى وارده 53773- 1397/12/21 خودرو  ــپس به تقاضاى وكيل بس ــت. س ــده اس ش
سوارى پرايد جى تى ايكس آى رنگ سفيد مدل 1387 به شماره انتظامى 764 ل 85 ايران 
ــط كارشناس رسمى  ــت و توس ــكه بهار آزادى بازداش 12 متعلق به مديون در قبال 6 عدد س
دادگسترى ارزيابى كه طبق گزارش كارشناس رسمى وارده به شماره 15604- 1398/04/03 

مشخصات خودروى فوق چنين اعالم شده:
ــتند، بدنه سمت راست، قسمت هايى جزئى  ــقف سالم هس ــمت جلو و عقب و س 1- اطاق: قس

خوردگى كه مرمت شده است. گلگيرهاى جلو سمت چپ و راست خراشيدگى دارد.
2- صندلى ها روكش مستعمل دارد ولى داشبورد سالم است.

ــپر جلو شكسته و سپر عقب خوردگى جزئى  ــه ها سالم هستند، روكش س 3- چراغها و شيش
دارد. آينه درب سمت راست شكسته و قاب آينه درب سمت چپ هم شكسته است.

4- كاركرد الستيك ها هر حلقه حدود پنجاه درصد بنظر ميرسد.
ــوئيچ  ــترس نبود و بعلت در اختيار نبودن س ــناد و مداركى از خودرو در دس 5- هيچگونه اس

خودرو بازديد با موتور خاموش انجام گرفت.

6- در صورت سالمت و فابريك بودن قطعات اصلى و تكميل بوده مدارك و اسناد و نبود منع 
قانونى در فروش و واگذارى اتومبيل:

قيمت پايه خودروبافى روز: مبلغ صد و هفتاد ميليون ريال معادل هفده ميليون تومان برآورد 
مى گردد.

و طبق گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 15624- 1398/04/03 محل توقف خودرو مشهد- 
ــهيد طرحچى 9 مى باشد و در زمان بازديد خودروى مذكور در محل  پاركينگ خين عرب- ش
ــت. كه پس از قطعيت ارزيابى در روز شنبه مورخ 1398/08/11 از ساعت  پاركينگ قرار داش
ــهد پاركينگ خين عرب از  ــه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مش 9 صبح الى 12 ظهر جلس
ــته باشد فروخته  ــروع و به باالترين مبلغى كه خريدار داش مبلغ پايه 170/000/000 ريال ش
ــر به  ــى حق حراج به مبلغ 10/200/000 ريال و نيمعش ــد. ضمناً هزينه هاى قانون خواهد ش
ــد. همچنين در صورت  ــررات از خريدار وصول خواهد ش ــال طبق مق ــغ 8/500/000 ري مبل
ــده برگزار مى گردد.  ــاعت تعيين ش ــمى در س ــى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس تعطيل
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آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9805012

ــهد تاريخ تولد:  ــم محل صدور: مش ــام پدر: ابوالقاس ــاى آرش دانش آموز ن ــيله به آق بدينوس
1369/01/24 شماره ملى: 0920716482 شماره شناسنامه: 0920716482 بدهكار پرونده 
كالسه 9805012 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن سند شناخته نگرديده ايد ابالغ 
ــما و خانم كتايون دل  ــماره 4364- 1395/10/29 بين ش ــند ازدواج ش مى گردد كه برابر س
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه  ــكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باش آرامى تعداد 250 عدد س
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق 
ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما  در اين اجراء مطرح مى باش
ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و  ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نس در روزنامه، درج و منتش
در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب 

خواهد شد. آ-9809139  م.الف 156

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092002792/1
ــد ملى  ــود به ك ــرم فرزند محم ــورى مك ــن تيم ــاى هوم ــردد آق ــالم مى گ ــيله اع بدينوس

0943253268
پالك هاى ثبتى به شماره 9363 فرعى از 234 اصلى بخش 9 مشهد و 70320 فرعى از 175 
ــهد و اتومبيل به پالك انتظامى 939 س 93 ايران 12 متعلق به شما در  اصلى بخش 10 مش

قبال طلب پرى حسينچى و وجوهات شما نزد بانك انصار بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 
ــما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به  آئين نامه اجراى مراتب بش
ــت و ترتيب اثر داده نمى شود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در  ــت ممنوع اس مورد بازداش

روزنامه.... چاپ.... منتشر گرديده است. آ- 9809085 م.الف 157
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9800003
ــهد خانم  ــعبه دوم اجراى ثبت مش ــه 9800003 مطروحه ش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــمس نام پدر: ابوتراب تاريخ تولد: 1354/01/11 شماره ملى: 1060372894 شماره  زرى ش
ــند: 14495، تاريخ سند: 1393/12/19  ــنامه: 38370 باستناد سند ازدواج: شماره س شناس
ــهر مشهد استان خراسان رضوى جهت وصول تعداد  ــماره 20 ش تنظيمى دفترخانه ازدواج ش
72 عدد سكه تمام بهار آزادى عليه آقاى اسماعيل باقرى اطهر نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 
ــماره ملى: 0925601624 شماره شناسنامه: 0925601624 اجرائيه اى به  1339/03/09 ش
ــه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه مورخ 1398/1/7 حسب درخواست بستانكار وارده  كالس
به شماره 1253- 1398/01/18 شش دانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 17414 فرعى از 182 
اصلى بخش 10 مشهد ملكى آقاى اسماعيل باقرى اطهر بازداشت كه برابر گزارش كارشناس 
رسمى دادگسترى وارده بشماره 18758- 1398/4/18 پالك ثبتى فوق واقع در مشهد بلوار 
دانشجو، دانشجو 26- دور ميدان فضاى سبز- شمال غربى ميدان- پالك 57 بازديد و معاينه 

محلى به عمل آمد و نظريه كارشناسى به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
ــهد  ــماره 17414 فرعى از 1973 فرعى از 2 فرعى از 182 اصلى بخش ده مش پالك ثبتى ش

مساحت عرصه زمين: 127/50 مترمربع.
كد نوسازى ملك: 0- 0- 0- 14- 139- 6- 11 طرح خازنى منطقه 1 كاربرى مجاز مسكونى 

تراكم كم
ــرقاً فاقد حد است/ جنوباً  ــماالً به طول 17 متر ديوار به ديوار منزل برادران/ش حدود اربعه: ش
ــول 15 متر ديوار به ديوار منزل  ــبز/ غرباً به ط ــه طول 22/60 متر درب و ديوار به فضاى س ب

آقاى كريمى
پروانه ساختمان به شماره 11/24175 مورخ 1383/02/29- فاقد پايانكار

ــت در يك ساختمانى دو طبقه (همكف شامل  ــدانگ يك باب منزل اس ارزيابى مورد نظر شش
يك واحد تجارى به مساحت 12 مترمربع و بقيه زمين پيلوت به صورت انبارى و پاركينگ و 
ــكونى به مساحت حدود 65 مترمربع). ساختمان قديمى ساز بوده و  طبقه اول يك واحد مس
ــغال كرده است و فاقد حياط و فاقد پايانكار است و  ــطح زمين را در همكف اش 100 درصد س
آپارتمان طبقه اول يك خوابه بوده با مشخصات ذيل: كابينت فلزى- پنجره ها فلزى- سرمايش 
ــكلت  ــترك با تجارى و برق مجزا- اس ــعابات آب و گاز مش كولر آبى- گرمايش بخارى- با انش

ــاختمان در  ــت بام طبقه اول راه ندارد. س ــقف طاق ضربى- فاقد نما- راه پله به پش فلزى- س
تصرف مالك بوده و مغازه تجارى به رهن و اجاره به مستأجر واگذار شده است.

ــرايط زمانى (وضعيت كنونى  ــه به موقعيت مكانى و ابعاد و بر ملك و عرض معبر و ش ــا توج ب
ــارغ از هرگونه ديونى  ــر در ارزش موضوع و ف ــع عوامل مؤث ــا در نظر گرفتن جمي ــازار) و ب ب
ــدانگ عرصه و اعيان پالك فوق با احتساب امتياز  ــد ارزش شش ــته باش ــت داش كه ممكن اس
ــال معادل يك ميليارد  ــخيص اينجانب مبلغ 12/000/000/000 ري ــارى آن به نظر و تش تج
ــماره  ــنهاد ميگردد. طبق گزارش مأمور اجرا وارده بش ــت ميليون تومان تعيين و پيش و دويس
ــازه و انبارى نيز در  ــك در تصرف مديون و مغ ــى مل ــان ارزياب 18267- 1398/4/17 در زم
ــماره 33717- 1398/06/31  ــد. با توجه به گزارش مأمور اجرا به ش ــتأجر ميباش تصرف مس
يك باب انبارى از تاريخ 1398/06/07 لغايت 1398/12/07 ماهانه سيصد هزار تومان و يك 
ــه مبلغ دو ميليون رهن و  ــى از تاريخ 1397/10/20 لغايت 1398/10/20 ب ــاب ميوه فروش ب
ــتاد هزار تومان اجاره و يك باب مغازه تعميرات كفش بدون قرارداد ماهانه سيصد  ماهانه هش
ــتأجر واگذار گرديده است. حدود اجمالى با تصوير سند مطابقت دارد. برابر  هزار تومان به مس
ــماره 27254- 1398/5/30 بازداشتى ديگرى ندارد و ملك  ــتعالم جريان ثبتى وارده بش اس

ثبت شده مى باشد.
ــتانكار بر اساس نامه وارده شماره 26210- 1398/05/23 مأمور  حال با توجه به مطالبات بس
ــدانگ پالك ثبتى در قبال مبلغ  ــهم شش ــاع از 600 س ــهم مش محترم اجرا به مقدار 164 س
ــغ 131/200/000 ريال حق مزايده  ــد ضمناً مبل ــال مزايده خواهد ش 3/280/000/000 ري
ــد كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا  ــر به مبلغ 164/000/000 ريال ميباش و نيم عش
ــهم مشاع از 600 سهم ششدانگ پالك  ــد و مزايده بمقدار 164 س بعهده برنده مزايده ميباش
ــنبه مورخه  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز يكش ثبتى از مبلغ 3/280/000/000 ريال از س
ــته باشد  ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داش ــعبه دوم اجرا ش 1398/08/19 در محل ش
فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا 
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه  ــتراك و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض ش حق اش
رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات 
ــمى در  ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس وصول خواهد ش
ــده برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى 28، خيابان ثبت  ــاعت تعيين ش س

اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار ميگردد.
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فرهنگ و هنر

خبر

چالش رده بندی سنی فیلم ها ادامه دارد
که  حالی  در  فرهنگ وهنــر: 
موضوع رده بندی ســنی فیلم ها 
این روزها بحث داغ سینماســت، 
دو تهیه کننده سینما ۲۱ مهر در 
صبحگاهی  برنامه  با  گفت وگویی 
شــبکه سه، نظراتشــان را درباره 

طرح رده بندی سنی سینماها مطرح کردند. برنامه »سالم صبح بخیر« میزبان 
ســیدجمال ساداتیان، تهیه کننده سینما بود تا با او درباره عملکرد سازمان 
ســینمایی در اجرایی کردن بحث رده بندی سنی در سینما گفت وگو کند، 
همچنین با حبیب اسماعیلی دیگر تهیه کننده سینما نیز دراین خصوص به 
گفت وگوی تلفنی پرداخت. ساداتیان گفت: وزارت ارشاد برای اینکه از اتهاماتی 
که به آن وارد می شــود جلوگیری کند، سفت و سخت در این حوزه عمل 
کرده اســت و ممکن است خیلی فیلم ها واقعاً ۱5+ نباشد. ساداتیان اذعان 
کرد: بچه ها همین حاال در معرض مسائل اجتماعی متعدد هستند و جامعه 
ما آبســتن حوادث فراوان بوده و این فیلم ها هشداردهنده هستند؛ بنابراین 
خانواده ها باید 6 ماه یک بار در خانه »متری شیش و نیم« را ببینند؛ اینکه 
سن اعتیاد به ۱5 سال رسیده، خطرناک است و فیلم ها می توانند تذکر بدهند.

این تهیه کننده یادآور شد: آن قدر فیلترهای تولید تنگ شده است که ما شاید 
اصالً به این رده بندی ها نیاز نداشته باشیم و حاال که ارشاد زیر فشار مجبور 
شد این رده بندی را قرار دهد، نمی دانم چرا قوه قضائیه آن را وتو کرد. به نظرم 

بسیاری از این فیلم ها جای رده بندی ندارد.
در ادامه حبیب اســماعیلی، تهیه کننده سینما نیز روی خط برنامه آمد و 
درباره انتقادی که به بحث رده بندی سنی فیلم ها وجود دارد، توضیح داد: من 
مطلقاً مخالف رده بندی سنی نیستم؛ این موضوع در همه دنیا مرسوم است و 
فیلم هایی که مسائل جنسی یا خشونت دارد ممنوع هستند. مسائل جنسی را 

که ما در سینما نداریم و خشونت هایمان نیز کنترل شده است.
وی افزود: فیلم های روی پرده را که مرور می کردم، دیدم همه شــان شرایط 
سنی دارند و حتی برخی فیلم ها 9+ سال است. این موضوع اعتماد خانواده ها 
را ســلب می کند و اثرات مخربی دارد. مخاطبان سینماها هم در این اواخر 

ریزش داشته است. بنابراین من با این سیستم رده بندی سنی مشکل دارم.
این اظهارات در حالی مطرح شــد که روز شنبه خبری مبنی بر توقف طرح 
رده بندی ســنی فیلم ها در سینماها در برخی رســانه ها بازنشر شد، با این 
محتوا که دادستانی کل کشور درخواست ابطال دستورعمل رده بندی سنی 
فیلم های ســینمایی را به دیوان عدالت اداری داده است و دیوان هم دستور 

توقف اجرای آن را صادر کرده است.
این موضوع سبب شد دیروز سازمان سینمایی به برخی رسانه ها توضیح دهد، 
توضیحی که نشان می داد پیش نویس دستورعمل که ۱۰ اردیبهشت منتشر 
شده مدنظر این ابطال بوده است و سازمان سینمایی معیارش دستورعملی 
است که شهریور ماه منتشر کرده و هنوز دستور ابالغ آن منتشر نشده است.

طراح صحنه سریال »خواب زده« درگذشت
ایسنا: مهدی جعفری که به دلیل 
آتش سوزی در محل تصویربرداری 
»خواب  خانگی  نمایش  ســریال 
زده« دچار ســوختگی حاد شده 
بود، پس از دو روز بســتری، صبح 

دیروز در بیمارستان در گذشت.
الهام غفوری تهیه کننده سریال »خواب زده« با تأیید خبر درگذشت مهدی 
جعفری گفت: آخرین روزهای تصویربرداری را پشــت سر گذاشته بودیم، 
نمی دانیم واقعاً چه اتفاقی افتاد، سوختگی آن قدر شدید بود که نمی شد کاری 

کرد. کار ما متوقف شده است چون نه دکور را داریم و نه مهدی را.
این تهیه کننده گفت: ما برای حادثه رخ داده درخواست کارشناسی کرده ایم. 
چون کســی داخل آن لوکیشــن نبود، باید ببینیم ماجرا چه بوده است؟ 

نمی دانیم واقعاً چه اتفاقی افتاده است. 
لوکیشن ما فینال کار بود و کامالً برای فیلم برداری آماده شده بود و همه باید 
آنجا را ترک می کردند. نمی دانم چه اتفاقی افتاده که ایشان دوباره به لوکیشن 

بازگشته و آن اتفاق افتاد. 
خــواب زده به تهیه کنندگی الهام غفوری و کارگردانی ســیروس مقدم، به 
نویسندگی سعید نعمت اهلل، سریالی در ژانر وحشت است که با انجام مراحل 
تصویربرداری و ســپری کردن مراحل فنی در شبکه نمایش خانگی توزیع 

می شود.

مسابقه عکس سلفی »من و دوست اربعینی ام« 
فرهنگ و هنر: مســابقه »من و 
دوست اربعینی ام« برای چهارمین 
میزبــان عکس های ســلفی  بار 
شــرکت کنندگان در پیــاده روی 
اربعین حســینی بــا میزبانان و 

دوستان اربعینی است.
به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در چهارمین 
دوره مسابقه »من و دوســت اربعینی ام« که به همت فرهنگسرای انقالب 
اسالمی برگزار می شــود، شرکت کنندگان در پیاده روی اربعین می توانند با 
میزبانان عراقی و دوستان اربعینی و غیر ایرانی عکس سلفی بگیرند و برای 
شرکت در این مســابقه ارسال کنند. عکس های ارسالی حتماً باید شرح یا 
کپشــنی حداکثر در ۴۰ کلمه داشته باشند. شرح عکس )کپشن( ارسالی 
می تواند توضیحی کوتاه درباره محل و موقعیت عکس، دوســت اربعینی و 
ملیت او، داستان عکس یا برداشت و حس صاحب عکس از آن صحنه باشد.

شــرکت کنندگان تا ۱۰ آبان فرصت دارند عکس های خود را به آدرس های 
اعالم شده ارسال کنند. همچنین به برندگان این مسابقه سه سفر کربال، سه 

دستگاه تبلت و چهار سفر مشهد اهدا می شود. 
آثار پذیرفته شده در صفحه عشاق الحسین)ع( در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
به نشانی imam.hussain.lovers  به نمایش درمی آید و مخاطبان این 
صفحه می توانند به آثار دیگر زائران رأی بدهند. سه برنده این مسابقه بر اساس 
رأی مردمی )الیک مخاطبان( در صفحه اینستاگرام عشاق الحسین)ع( انتخاب 

می شوند و سایر برندگان بر اساس نظرات داوران. 
مسابقه عکس سلفی »من و دوست اربعینی ام« با هدف قدردانی از میزبانی 
مردم عراق در راهپیمایی اربعین و تحکیم روابط دو ملت از سال ۱۳9۴ آغاز 
شد تا لحظه های دوستی مردم ایران و عراق و جلوه هایی از برادری ملت های 

مسلمان ثبت و ضبط شود.
در نخستین دوره این مسابقه بیش از یک هزار اثر در دبیرخانه مسابقه پذیرفته 
شــد، در دوره دوم بیش از 6 هزار نفر در مسابقه شرکت کردند و بیش از ۳ 
هزار عکس توسط دبیرخانه مسابقه دریافت شد . در دوره سوم این مسابقه نیز 
بیش از ۳ هزار اثر به دبیرخانه مسابقه فرستاده شد. داوری مردمی این دوره 

از مسابقه نیز صورت گرفت و برگزیدگان مشخص شدند.
این مسابقه با همکاری شبکه افق، سازمان هنری رسانه ای اوج و باشگاه امید 

شبکه امید برگزار می شود.

 فرهنگ و هنر/ فاطمــه عامل نیک  کتاب روضه یکی از 
آثاری است که در روزهای ابتدای ماه محرم وارد بازار نشر شد 
و به سرعت مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت، به گونه ای که 
در زمان کوتاهی به چاپ ســوم است. این اثر گزیده ای مستند 
از کتاب »روضه الشــهدا« اثر مالحسین واعظ کاشفی به شمار 
می رود که توسط انتشارات کتابستان معرفت به کوشش محمد 
حقی منتشر شــده اســت. کتاب ها و مقاتل متعددی درباره 
وقایع کربال نگاشته شــده است. یکی از آن ها »روضه الشهدا« 
اثر مالحسین کاشفی)متوفی حدود سال 9۱۰ هجری قمری( 
اســت. این کتاب در زمان خود در بین فارســی زبانان جایگاه 
ویــژه ای پیدا کرد، به طوری که در کنــار قرائت قرآن و دیوان 
حافظ و... عده ای مشــهور به قاری و خواننده روضه شدند و از 
آنان به روضه خوان )کسانی که می توانند کتاب روضه را به خوبی 
برای مردم قرائت کنند( یاد می شــد. به گفته محمد حقی این 
کتاب از زمان تألیف در قرن ۱۰ تا حدود ۳۰۰ سال نُقل محافل 
و مجالس عزاداری بوده است و تا اوایل دوره قاجار همواره دست 
به دست می شده و حتی به زبان های عربی و ترکی نیز ترجمه 

شده است. 
این نویســنده و محقق درخصوص منبع کتــاب »روضه« به 
خبرنگار قدس می گوید: کتاب براساس کتاب »روضه الشهدا« 
که یکی از کتب معروف قرن دهم هجری اســت نوشته شده. 
»روضه الشــهدا« جزو نخستین مقاتل در زبان فارسی است و 
از آنجایی که کتاب پربســامدی بوده است آرام آرام مشهور و 
به کتاب اصلی جلسات عزاداری تبدیل می شود. رفته رفته این 
جلسات هم به نام این اثر شناخته می شوند و این مراسم هم به 

جلسات روضه خوانی معروف می شود. 
محمد حقی با اشاره به نام این اثر و شهره شدن آن بین مردم 
عنــوان می کند: کلمه روضه خوانی از کتاب »روضه الشــهدا« 
گرفته شده است؛ در آن زمان هنگامی که گروهی از مسلمانان 
دور هم جمع می شــدند تا به عــزاداری بپردازند از این کتاب 
اســتفاده می کردند و بعد ها این نام بــر مجالس عزاداری باقی 
ماند و تا هم اکنون بســیاری از مجالس عــزاداری را با عنوان 

روضه خوانی می شناسند.
وی در ادامــه با بیان نقاط قوت این اثر عنوان می کند: کتاب با 
وجود زبان قوی و فن نگارش خوب آن، در حیطه تاریخی  نقاط 
ضعفی داشــته است. به این معنا که گاه از منابع و فرازهایی از 
تاریخ استفاده کرده که در کتاب تاریخی معتبر مستنداتی برای 
آن ها ذکر نشده است. این نقطه ضعف استفاده از منابع تاریخی 
بر این کتاب سایه انداخته و سبب شده نقدهایی از سوی برخی 

افراد متوجه آن شود.
حقی با بیان اتفاقی که در کتاب »روضه« برای اصالح این نقدها 
صورت گرفته است، توضیح می دهد: در کنار زیبایی های اثر ما 
تــالش کردیم کتاب را از نظر تاریخی به منابع تاریخی معتبر 

مستند کنیم. 
به این معنا که کسی که این کتاب را به دست می گیرد با تعداد 
زیادی منابع در ارجاعات و پانوشت مواجه می شود که صحنه به 

صحنه کتاب را مستند کرده است. 
با توجه به این مســئله نقدی که به ایــن اثر وارد بود، برطرف 
شــده و کتاب مستند شده اســت. وی با بیان حذف پاره ای از 
قسمت های کتاب عنوان می کند: به این لحاظ سعی شده است 
بخش هایی از کتاب که دارای مستندات تاریخی نبودند، استفاده 

نشوند تا همان طورکه توضیح دادم مشکالت کتاب به این شکل 
تا حدودی برطرف شوند. 

 نخستین کتاب مقتل به زبان فارسی
حقی با اشاره به اینکه »روضه الشهدا« نخستین کتاب مقتل به 
زبان فارسی است، توضیح می دهد: تا پیش از آن منابع تاریخی 
که در مجالس اســتفاده می شده، متون عربی بوده اند؛ با آمدن 
کتاب »روضه الشــهدا« که توســط مال حسین واعظ کاشفی 
نوشته شد یک کتاب مقتل که قابل استفاده برای عموم باشد، 

دراختیار مردم قرار گرفت. 
ایشان سعی کرد زبان فارســی را به عنوان زبان اصلی نگارش 
کتاب بــه کار بگیــرد؛ وی در حوزه نگارش و نثــر ادبی جزو 
ســرآمدان روزگار خود بود و این سرآمدی به حدی بود که نثر 
او را به عنوان نثر معیار و سرمشــق به کار می بردند، یعنی اگر 
می خواستند به کســی نثر را آموزش دهند می گفتند از فالن 
کتاب مالحســین برای یادگیری نگارش استفاده کنید. به این 
شکل این کتاب نخستین کتاب مقتل نثر فارسی نام می گیرد. 

البته تا پیش از آن هم جســته و گریخته در شعر و نثر فارسی 
اشاراتی به حادثه کربال داریم، اما اثری به این انسجام، گستردگی 

و زیبایی موجود نبوده است. 
این پژوهشگر در خصوص صحیح نگاری این اثر عنوان می کند: 

بــا توجه به اینکه کتاب متعلق به قرن دهم هجری اســت از 
لحاظ صحیح نگاری دارای کلمات ســخت و دشواری است که 
سعی شده در این صحیح نگاری و مستندسازی، کلمات مشکل 
معنا شده و در ارجاعات پایین هر صفحه بیایند. وی با اشاره به 
نقدهایی که در گذشته به این اثر وارد می شده است، می گوید: 
درمورد این اثر مهم ترین نقدها را محدث نوری، شهید مطهری و 
مرحوم آقا بزرگ داشته اند. مهم ترین نکته ای هم که این بزرگان 
ذکر می کردند مربوط به رخدادهایی بوده که در تاریخ رگه ها و 
نشــانه هایی برایشان پیدا نشده است. چون این نقدها وارد بود 
تالش کردیم این موارد اصالح و نقدها برطرف شــوند. بر این 
اســاس سعی شده است برای صحنه به صحنه ای که در کتاب 
آمده، مستندات ارائه شود و به همین خاطر برای ۳۰۰ صفحه 
کتاب حدود ۴۰۰ ارجاع و پانوشــت ذکر شده تا برای مخاطب 
و اهل فن از لحاظ تاریخی مورد اعتنا و اعتماد باشــد؛ می توان 
گفت دیگر بر این اثر صحیح نگاری شده این نقدها وارد نیست. 

  متون شیعه را باید 
به شیوه نوین در اختیار عموم قرار دهیم

وی عنوان می کند: هر زمانی اقتضائــات خودش را دارد و این 
اقتضائات زبان خودش را می طلبد؛ همچنین هر دوره موضوعات 
مهم خودش را دارد. طبیعتاً وقتی زمان می گذرد این موضوعات 
و اقتضائات اهمیت خودشان را از دست می دهند، اما این بدان 
معنا نیست که بخشی از تولیدات در آن زمان دیگر به کار امروز 

ما نیایند. 
وی با ذکر اهمیت بازنگری در متون شیعه ادامه می دهد: زمانی 
متوجه می شویم که با بازآفرینی یک اثر یا صحیح نگاری آن، 
می توان دوبــاره آن منبع را در اختیار عموم جامعه قرار داد. 
یک کتاب با برطرف کردن نقاط ضعفش می تواند مجدد مورد 
اســتفاده قرار گیرد و یک اثر به شکل دیگری! اصل موضوع 
این اســت که ما نباید نسبت به افتخارات معرفتی، شیعی و 
ادبی مان این نگاه را داشــته باشیم که تاریخ مصرفشان تمام 
شده اســت. گاهی با نگاه مختصری به گوشه هایی از یک اثر 
 متوجه می شــویم که اتفاقاً این اثر چقدر با مسائل امروز ما 
همخوانی دارد و می توان کتــاب را با کمک ابتکار و نوآوری 
بازآفرینــی کرد. این ابتــکارات گاه می تواند در حوزه متن و 
نگارش باشــد یا در حوزه تغییر مدیا و همچنین در برطرف 

کردن مستندات تاریخی!
وی در این خصوص با اشاره به آثاری مانند کتاب »آه« توضیح 
می دهد: به عنوان مثال کتاب »آه« را آقای یاســین حجازی با 
بازخوانی و ویرایش مقتل »نفس المهموم« نوشته شیخ عباس 
قمی، با نثر دیگری منتشر کردند و می بینید که نتیجه چقدر هم 
خوب شده است. کتابی که فضائلش فضای طلبگی و آخوندی 
اســت به گونه ای ارائه شده که عالقه مندان به ادبیات هم از آن 
استقبال می کنند. کتاب »روضه« هم کتابی بوده که در دوره ای 
یکســری نقدهایی بر آن وارد بــوده، حاال ما تالش کردیم این 
نقدها را برطرف کنیم و آن را به شــیوه جدیدی در دسترس 

عموم قرار دهیم.
این نویســنده در پایان در خصوص میزان استقبال مخاطب از 
کتاب »روضه« می گوید: کتاب، هفته اول محرم منتشر شده و 
در همین مدت دوبار تجدید چاپ شده است و در حال حاضر 

چاپ سوم آن قرار است روانه بازار شود.

برش

کردیم  تالش  ما  اثر  زیبایی های  کنار  در 
تاریخی  منابع  به  تاریخی  نظر  از  را  کتاب 
معتبر مستند کنیم؛ از این رو سعی شده 
مستندات  دارای  که  کتاب  از  بخش هایی 
تاریخی نبودند، استفاده نشوند تا مشکالت 

کتاب به این شکل تا حدودی برطرف شوند

نقد فیلم »شکستن همزمان بیست استخوان« از نگاه یک منتقد سینما

فیلمی  که کم حرف می زند 
 فرهنگ و هنر/ زهــره کهندل عظیم، یک 
پناهنده افغان اســت که در شهرداری تهران کار 
می کنــد تا بتواند به خانواده مادر و برادرش فاروق 
کمک کند قاچاقی به آلمــان بروند، اما در لحظه 
آخر، فاروق از بردن مادرشــان منصرف می شود و 
عظیم متوجه می شود مادرشان نیازمند عمل پیوند 
کلیه اســت. عظیم باید بین جان خود و مادرش 
انتخاب کند... برادران محمودی، در ســومین کار 
سینمایی شــان با موضوع مهاجران افغان به سراغ 
موضوعی انســانی رفتند که نقش اصلی فیلم را 
که یک شخصیت افغانستانی است به یک بازیگر 
ایرانی سپردند. محسن تنابنده در نقش »عظیم« 
با گریمی  بسیار خوب و اجرای لهجه ای کم نقص 
توانست بازی درخشانی را به نمایش بگذارد و جوایز 
بهترین بازیگر مرد را از جشــنواره های بین المللی 

هندوستان و استرالیا بگیرد.  
»شکســتن همزمان بیســت اســتخوان« با نام 
بین المللی »رونا، مادر عظیم« فیلمی  به نویسندگی 
و کارگردانی جمشــید محمودی و تهیه کنندگی 
نوید محمودی است که نماینده سینمای افغانستان 
در نود و یکمین دوره جوایز اسکار بود و به عنوان 
بهترین فیلم جشنواره بوســان و بهترین فیلم از 
جشنواره بین المللی فیلم استکهلم سوئد انتخاب 
شد. این اثر هفته آخر شهریور روی پرده سینماهای 
سراسر کشور رفت که تاکنون فروش چشمگیری 
نداشته است. رضا صائمی، منتقد سینما به خبرنگار 
ما می گوید: برادران محمودی به واسطه هویت ملی 
خودشان و شناختی که از مسائل تاریخی و هویتی 
افغانستان دارند جزو بهترین کارگردان هایی هستند 
که در بازنمایی مســائل افغانستانی ها در سینما، 

موفق و نزدیک به واقعیت عمل کرده اند.
او ادامه می دهــد: به نظرم بــرادران محمودی با 
ساختن فیلم »شکستن همزمان بیست استخوان« 
ســه گانه خودشان را پس از فیلم های »چند متر 
مکعب عشــق« و »رفتــن« دربــاره پناهندگان 
افغانستانی تکمیل کردند. همه این قصه ها در بستر 

دوراهی اخالقی روایت می شوند، یعنی شخصیت ها 
در شرایط پارادوکسی با سویه های قدرتمند عاطفی 
قرار می گیرند که نیازمند تصیم گیری های دشوار 

اخالقی هستند.
به باور این منتقد، سینمای برادران محمودی در 
بازنمایی این موقعیت، شبیه به سینمای فرهادی 
است، چون در سینمای فرهادی هم قضاوت های 
اخالقــی و قرار گرفتن در دوراهی ها نشــان داده 

می شود. 
صائمی  با اشاره به ریتم 
کند این فیلم در مقایسه 
با دو فیلم قبلی برادران 
محمودی خاطرنشــان 
می کند: بازی محســن 
بــه عنــوان  تنابنــده 

شخصیت اصلی از نکات قوت فیلم است که توانسته 
در لهجه و کالم، خــودش را به کاراکتر »عظیم« 
نزدیک کند؛ این در حالی اســت که یک تصویر 
ذهنی پررنگ از تنابنده در نقش نقی معمولی داریم 
ولی بازی خوب او در این اثر، این تصویر کلیشه ای 
را می شکند و تماشای فیلم را برای مخاطب جذاب 
می کند.  به باور این منتقد ســینما، موقعیت های 
اخالقی فیلم بسیار در هم تنیده است و زمانی که 
پای مادر در میان است، وزنه عاطفی قصه پررنگ 
می شود، اما فیلمســازان مراقب بودند که گرفتار 
سانتی مانتالیسم اخالقی )احساسی گرایی( نشوند 
و فاصله گذاری اخالقی خوبی در فیلم وجود دارد 
که جنبه تراژیک ماجرا را در ساختاری دراماتیک 

صورت بندی می کند. 
صائمی  توضیح می دهد: با اینکه موقعیت ها در فیلم 
متحد است اما واکنش های عظیم، پر از سکون و 
سکوت است که به جذابیت شخصیت اصلی کمک 

می کند. 
وی با بیان اینکه این فیلم در ستایش مادر است اما  
روایت تلخی از تجربه های زیسته مهاجران افغان 
در ایــران دارد، می گوید: ایــن فیلم دارای مفهوم 

عام تر انســانی و عشق به مادر است. موقعیتی که 
عظیم در آن قرار گرفته اســت، با اینکه مرتبط با 
مشکالت مهاجران افغانستانی در ایران است اما او 
در موقعیتی اخالقی قرار می گیرد که باید انتخاب 
کند و این انتخــاب، او را در دوراهی اخالقی قرار 
می دهد که می تواند هویت هر انسانی را به چالش 
بکشد. این اثر با اینکه معطوف به یک ملیت خاص 
است اما در ذات خود یک قصه فراملی و بشری را 

روایت می کند. 
او یادآور می شــود: »شکســتن همزمان بیست 
اســتخوان« نســبت به فیلم های قبلــی این دو 
فیلمســاز، کم دیالوگ تر اســت و وزنه نمایشی و 
تصویری ســنگین تری دارد؛ در واقع فیلمساز تا 
جایی که می تواند تالش دارد به تصویر بکشــد تا 

کارش به زبان سینما نزدیک تر شود.
به گفته این منتقد سینما، انتقادها و اعتراض های 
کالمی  شــخصیت ها در یک فیلم لزوماً به معنای 
شــعار دادن نیست، زمانی فیلم به دام شعارزدگی 
می افتد که دیالوگ ها از گفتمان سینمایی و بصری 
موقعیت بیــرون بزنند، اما در فیلم هــای برادران 
محمودی چنین نیســت، چون دیالوگ ها نسبت 

خودشان را با درام حفظ می کنند.

  بازی جذاب تنابنده 
صائمی  با اشاره به انتخاب هوشمندانه بازیگران این 
فیلم، درباره اجرای لهجه افغانستانی توسط محسن 
تنابنده و مجتبی پیرزاده می گوید: لهجه افغانستانی 
آن قدر در این فیلم خوب اجرا می شود که اصالً توی 
ذوق نمی زند. یکی از ویژگی های ممتاز این فیلم، 
بازی تنابنده اســت، چون توانایی خوبی در بیان 
لهجه ها دارد. ضمن اینکه در رفتارهای غیرکالمی  
و ریزه کاری ها، بی نظیر عمل می کند. البته تنابنده 
توانایــی خوبی در ایفای نقش های متفاوت دارد و 
انتخاب چنین بازیگری برای نقش »عظیم« بسیار 

خوب نشسته است.
این منتقد ســینما توضیح می دهد: »شکســتن 

همزمان بیست استخوان« ریتم کندی دارد و نسبتاً 
کم دیالوگ است، به طوری که بیشتر بازی ها باید 
زیرپوستی باشد، بنابراین حضور بازیگر توانمندی 
مثل تنابنده برای ارتباط برقرار کردن مخاطب با 
فیلم، بسیار مهم است. سهم دراماتیک عظیم در 
این قصه بسیار پررنگ است و تنابنده از پس آن به 
خوبی برآمده، به طوری که کل بار قصه روی دوش 

این بازیگر است.
او با اشــاره به بــازی گرفتن خــوب کارگردان از 
نابازیگرهــا خاطرنشــان می کند: فضــای درام و 
نوع نــگاه کارگردان به قصه، اقتضــا می کرد که 
نابازیگرهای فیلم هم بازی غیرکالمی داشته باشند و 

کارگردان توانسته بود از آن ها بازی خوبی بگیرد، 
چون بازی ها در فیلم خیلی شــلوغ نیست و این 
جنس بازی گرفتن هم بســیار دشوار است، حتی 
بازی تنابنده هم به خاطر ایفای نقش یک شخصیت 
درونگرا، زیرپوستی است. صائمی معتقد است: شکل 
فیلمســازی برادران محمودی به گونه ای اســت 
که آثارشــان به دلیل پرداختن به موضوع خاص 
مهاجران افغانســتانی، امضا و هویــت پیدا کرده 
است و حس کنجکاوی مخاطب را برای پیگیری 
کارهای بعدی آن ها برانگیخته می کند، چون  جزو 
کارگردان هایی هستند که باید منتظر برگ برنده 

آن ها در آینده بود.

فارس: »حامد افضلی« نویسنده سریال »الف ویژه« 
دربــاره ادامه تولید این ســریال گفت: قصه »الف 
ویژه« همان قصه قبلی اســت و کلیت آن تغییری 
نکرده است و جالب است هر فردی که قصه آن را 

می خواند برایش جذاب است. 
امیدوارم سرنوشــت خوبی نیز داشته باشد. ما این 
ســریال را در ابتدا با آقای هنرمند شروع کردیم و 
وی ایده هایی به من می داد و با مدیریتی که داشت 
مرا به مســیر فانتزی قصــه برمی گرداند. به نظرم 
مســئوالن تلویزیون می خواهند یک کار بزرگ تر 

بسازند با چهره های بیشتر. 

این نویسنده درباره انتخاب نام »الف ویژه« برای این 
سریال نیز گفت: در مورد سعدی قرار است یک کار 
الف ویژه بسازند! اما این احتمال وجود دارد که نام 

سریال تغییر کند. 
قصه این ســریال بین خواب و بیــداری در رفت و 
آمد اســت و من نیز تا به حال فیلم نامه ای در این 
سبک ننوشته بودم. ســبک مورد عالقه ام کمدی 
فانتزی است و خوشحالم که برای تولید این سریال 
با آقای هنرمند آشنا شدم، چراکه آقای هنرمند نیز 
به این ســبک خاص عالقه مند است و در کارهایی 
که تا به حال ساخته به نوعی از این سبک استفاده 

کرده است. 
حسین محجوب بازیگر نقش اصلی این سریال است 
که در نقش »ســعدی« شاعر برجسته قرن هفتم 
هجری بازی می کند. در این ســریال نادر فالح در 
نقش مهران، فریبا متخصص در نقش همسر سابق 
مهران ظاهر می شوند. شنیده ها حاکی است بخش 
عمده ای از بازیگران اصلی و فرعی ســریال تغییر 

خواهند کرد. 
داستان این سریال درباره فردی به نام مهران است 
که بازیگر است، اما از آن دسته بازیگرانی که هیچ گاه 
نقش های اصلی به وی پیشنهاد نمی شود تا اینکه 

یک روز نقش سعدی به او پیشنهاد می شود؛ یک 
شب سعدی در خواب به سراغ او می آید، اما مهران 

به حرف های او بی توجهی می کند و ... .

نویسنده سریال »الف ویژه« :

 قصه سریال 
 »کمال تبریزی« 

تغییر نکرده است

تلویزیون

سینما

گفت وگو با محمد حقی درباره چگونگی شکل گیری کتاب »روضه« و بررسی پژوهشی اسناد آن

در ادبیات آیینی به نوآوری نیاز داریم
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