
برایپزدادننمیرم
سید بشــیر حسینی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه صدا وســیما و داور برنامه عصر 
جدید، با انتشار پستی در اینستاگرام، از 
ســفرش به کربال در آستانه اربعین خبر 
داد. حسینی در اینســتاگرامش نوشت: 
»آیا تو زندگیمون مثبت و منفی داریم؟ 
گاهی خودمون اون چیزایی که باید جمع 
کنیم رو ترک می کنیم ولی »الحسین یجمعنا« و اون چیزایی که باید تفریق 
کنیم، مایه تفرقه مون شده! برای پُز دادن و پُر شدن نمی رم، برای خالی شدن 
راهی می شم. دعاگو و محتاج دعاتون که اگه برگشتم به خطاها و کوتاهی هام 

برنگردم و توی طریق الحسین بمونم«.

کمپینجهانی»اسرافنکنیم«
ســازمان ملل متحد چنــد روز پیش به 
مناســبت روز جهانی غذا از آغاز کمپین 
»اســراف نکنیم« خبر داد. رضا کیانیان 
هم با انتشــار تصویرنوشته ای در صفحه 
شخصی اش از پیوستنش به این کمپین 
مجازی خبر داد و نوشت:»اغلب در یخچال 
ما مقداری مواد غذایی پیدا می شــود که 
ظاهری هوس انگیز ندارند. اما خیلی اوقات، این مواد غذایی را می توان نجات 
داد و در یک وعده غذایی خوشــمزه از آن ها اســتفاده کرد. به همین دلیل 
کمپین اسراف نکنیم آغاز شــده. کمپینی جهانی برای آگاهی افزایی درباره 
مقادیر عظیمی از مواد غذایی خوراکی که روزانه دور ریخته می شود، عادتی 

که اگر بخواهیم گرسنگی را ریشه کن کنیم باید از بین برود«.

نقشهآقای»الف«
مهناز افشــار که سال هاست بابت پرونده 
واردات شیرخشک فاسد توسط همسرش 
زیر فشار کاربران فضای مجازی قرار دارد، 
پس از دســتگیری روح اهلل زم، از زیر بار 
مســئولیت این ماجرا شانه خالی کرده و 
تمــام تقصیرها را به گردن مدیر آمدنیوز 
انداخت! مهناز افشــار در توییتر نوشته 
است:»ســالم آقای روح اهلل زم. اولین بار موضوع شیرخشــک فاسد از طرف 
ســایت سحام نیوز که به گفته برخی متصل به شخص شماست حدود پنج 
ســال پیش مطرح شــد. آیا این موضوع زاییده ذهن شما بود یا نقشه آقای 

»الف« یا سازمان خاص برای تالفی این وصلت؟«

درقبالاستعدادهامسئولیم
مهتــاب کرامتی در جدیدترین پســت 
اینســتاگرامی اش، مطلبی را در حمایت 
از بیماران اوتیســم منتشــر کرد. خانم 
کرامتی در این پست اینستاگرامی نوشته 
اســت:»از دنیای متفاوت اوتیسم چقدر 
می دونی؟ افراد مبتال به اوتیســم، شاید 
ظاهر متفاوتی با بقیه نداشــته باشن اما 
رفتار و احساساتشون ممکنه برای خیلیا عجیب به نظر بیاد و به همین خاطر 
برخورد مناسبی باهاشون نشه. اما اگه بیشتر درباره شون بدونیم و درکشون 
کنیم، استعدادهای شگفت انگیزی دارن که می تونه شکوفا بشه؛ ما در قبال 

این استعدادها مسئولیم«.

حکایت بیش از 20 میلیون زائری  مجیدتربتزاده
خروشان  رودخانه های  به  را  خودشان  ساله  هر  که 
پیاده روی اربعین می زنند تا به دریای عشق و ارادت 
حسین)ع( برسند، تنها حکایت دلدادگی و آزادگی 
هر  غیرایرانی،  و  غیرشیعه  زائران  میان  در  نیست. 
بهانه  اگرچه  که  پیدا می شوند  ساله شخصیت هایی 
حضورشان در پیاده روی اربعین »ُحب الحسین)ع(« 
حضورشان  و  اشتیاق  و  عشق  این  جنس  اما  است 
ممکن است با من و شما متفاوت باشد. آن ها معموالً 
از فضاها و سرزمین هایی می آیند که شاید در آنجا، 
و  تفسیر  توجیه،  هزار  به  نیاز  دلدادگی  جنس  این 
برای  نه  آن ها  باشد.  داشته  منطقی  و  علمی  دلیل 
قانع کردن خودشان بلکه برای توجیه خبرنگاران و 
دوربین های رسانه های بین المللی، برای قانع کردن 
بتوانند  باید  هم کیشانشان،  و  همکاران  هموطنان، 
از راز و  خیلی زیبا، علمی و منطقی حرف بزنند و 
رمزهای حضور در بزرگ ترین پیاده روی آیینی جهان 

بگویند.

 به این ها دقت کنید
امسالی ها را نمی دانم، اما دو اربعین پیشتر از این، زائران 
پیاده اربعین شاهد حضور چند شخصیت سرشناس 
و سرشناس تر جهانی در جمع خودشان بودند. شاید 
حتی همین حاال برای خیلی از شما جاماندگان سفر 
امسال که دارید این مطلب را می خوانید، جالب باشد 
بدانید مثاًل مشاور امور ادیان »پوتین« رئیس جمهور 
روســیه، با چه اهداف و انگیزه هایی به ســفر اربعین 
آمده اســت؟ آیا یک مأموریت سازمانی و رسمی او 
را واداشــته شــال و کاله کند، خودش را به دردسر 
بینــدازد و فاصلــه میان نجف تا کربــال را عمود به 
عمود پیاده برود تا در برگشــت بتواند به رئیســش 
گــزارش بدهد؟ آیا نماینده ســابق کنگره آمریکا، با 
همه محدودیت هــا، فقط از ســرکنجکاوی یا مثاًل 
برای تبلیغات انتخاباتی ســال های آینده، تن به سفر 
داده است؟ آیا فالن نویســنده آمریکایی فقط برای 
سلفی گرفتن و کشف تجربه ای تازه و استفاده از آن 
در داســتان هایش، رنج ســفر را بر خود هموار کرده 
است؟ آیا امام جماعت معروف ترین مسجد آمریکا که 
پیش از این ها آوازه فعالیت های اجتماعی اش در همه 
قاره آمریکا پیچیده، به دنبال شــهرت بیشتر، تالش 
دارد پیاده روی اربعیــن را تجربه کند و...؟ برای پیدا 
کردن پاسخ این پرسش ها کافی است به صحبت ها، 
موضعگیری هــا، فعالیت ها و در مجموع شــخصیت 
آدم هایی که گفتیم، دقت بیشتری داشته باشیم. این 
دقت حتی می تواند به تعمیق تلقی و برداشــت ما از 

مفهوم و فلسفه پیاده روی اربعین نیز کمک کند.

 عقل پوتین
آقای »الکســاندر دوگین« فقط در روسیه به عنوان 
فیلسوف، جامعه شناس و تئوری پرداز معروف نیست. 
در کشــورهای دیگر هم به عنوان مشــاور قدرتمند 
پوتین شــناخته می شود و خیلی ها به او لقب »عقل 
پوتین« را داده اند! این لقب آخری را شــاید غربی ها 
و بــه خاطر اظهار نظرهای بســیار »دوگین« درباره 
رخدادهای سیاســی - اجتماعی جهــان به او داده 
باشند. »دوگین« مســیحی ارتودکس است و درباره 
گفت و گــوی ادیان و مذاهب و نقاط اشــتراک آن ها 

این طور فکر می کند: »قطعاً صحبت کردن در مورد 
اینکه انجیل بهتر است یا قرآن، چیزی را جلو نخواهد 
برد و اسم این رفتار گفت وگو نیست... نتیجه اش این 
می شــود که او باورهای خودش را داشته باشد و من 
هم باورهای خودم را داشــته باشــم... همان طور که 
یــک آیت اهلل به من گفت ما مثاًل می توانیم فرهنگ 
مشــترکی مثل انتظار را بپذیریم و این یکی از نقاط 

مشترک ماست«.
او در پیاده روی دو سال پیش اربعین حضور داشت 
و درباره این حضور گفته اســت: »من چند ســال 
اخیــر اخبار مربوط به این رویــداد مهم و عظیم را 
دنبال می کردم و مایل بودم فرصتی برای مشــاهده 
از نزدیک آن برایم فراهم شــود... از نظر من حادثه 
پیــاده روی اربعیــن که هــر روز ابعــاد بین المللی 
گسترده  تری پیدا می کند و از همه ملیت ها و ادیان 
از جمله مســیحیان در آن شرکت می کنند، مقدمه 
یک تحول اساسی در مقیاس جهانی است... من بارها 
این موضوع را گفته ام که دنیای مدرن با ایدئولوژی 
لیبرال و سرمایه ســاالرانه اش به پایان رسیده و جز 
بحران آفرینی دســتاورد دیگری برای بشریت ندارد 
و بشــر امروز محتاج یک رســتاخیز معنوی و الهی 
است... این پیاده روی نشانه ای مهم از آمادگی برای 
یک تحول معنوی جهانی و آخرالزمانی است. من به 
عنوان یک مسیحی ارتودکس با رویکرد آخرالزمانی 
انقالب اســالمی که خــود را حرکتی آماده گر برای 
ظهور مســیح و مهدی می داند، موافقم و امیدوارم 
بــا آن حادثه عظیم که پیروان همــه ادیان منتظر 
آن هستند، فاصله زیادی نداشته باشیم. پیاده روی 
اربعین به یک حادثه آخرالزمانی شــباهت بیشتری 
دارد تــا یک حادثه عــادی و معمولــی. ما و همه 
کســانی که در جســت وجوی عدالت و معنویت در 
دنیــای ظلمت و ســتم زده مدرن هســتیم باید با 
همدیگر متحد شــویم و این پیــاده روی جلوه ای از 

این اتحاد است«.

 نماینده کنگره آمریکا
خانم »ســینتیا مک کینی« 12 سال نماینده کنگره 
آمریکا بوده اســت. او در زمان حمله آمریکا به عراق 
از جملــه مخالفــان این حمله و دولــت بوش بود و 
ســخنرانی هایش در این زمینه دردسرهایی زیادی 
را بــرای او و خانواده اش فراهــم کرده و حتی متهم 
به خیانت به کشورش می شود. شاید به همین دلیل 
است که بعدها آمریکا را رها کرده و در دانشگاه های 
کشــورهای جنوب شرقی آســیا به تدریس مشغول 

می شود.
خانــم »مک کینی« دو ســال پیش که در مراســم 
پیــاده روی اربعین شــرکت کــرده بــود، صادقانه 
می گوید که با چــه انگیزه اولیــه ای آمده و چگونه 
جذب شور و شوق حســینی این مراسم شده است: 
»من به عنوان یک شــهروند آمریکایی که نســبت 
به سیاســت های آمریکا احساس مسئولیت می کند 
و می داند کــه دولتمردان دارند مالیــات امثال من 
را برای سیاســت های جنگ طلبانه آمریکا در جهان 
هزینه می کننــد، به اینجا آمده ام... آمده ام تا عراق را 
در این برهه زمانی و در آســتانه پیروزی بر تروریسم 
ببینم... من آمده ام درباره امام حسین و تاریخ عاشورا 

و اربعین از همسفران خود پرس وجو کنم«.

 از بنیامین تا مجاهد
»بنیامین فارمر« ماجرایش با دو نمونه قبلی که گفتیم، 
متفاوت تر است. او ســال 1944 در شهر »والدو« در 
آرکانــزاس متولد شــد. پدر او بازنشســته ارتش بود 
و در کارخانــه به عنوان کارگــر کار می کرد تا مخارج 
خانواده 14 یا 15 نفره اش را در بیاورد. دستفروشــی، 
واکســی دوره گرد و... از جمله مشاغل دوره کودکی و 
نوجوانی اش بود که البتــه درآمدش را صرف خانواده 
می کــرد. او بعد از چند بار از ایــن ایالت به آن ایالت 
رفتن در نهایت به شــیکاگو رفت تا در کنار برادرش 
زندگی کند. آشــنایی با فعاالن سیاســی - اجتماعی 
سیاهپوست و مدافعان حقوق رنگین پوستان از همین 
شهر شروع شد و ادامه یافت. 24 ساله بود که به دلیل 
فعالیت های حزبی و اجتماعی به فرد مشهوری تبدیل 
شد و در ســال 1977 هم با فشار پلیس مجبور شد 
بــه لس آنجلس مهاجــرت و فعالیت هایش را در این 
شهر دنبال کند. در همین شهر هم پس از مطالعاتی 
که داشــت به اسالم گرایش پیدا کرد و در نهایت هم 
مسلمان شد. ارتباطات خوب او با مسیحیان کمک کرد 
تا بتواند مسجد حضرت رسول)ص( را در لس آنجلس 
و در زمین کلیسایی که مسیحیان آن را برای ساخت 
مســجد اهدا کرده بودند، بسازد، امام جماعتش شود، 
فعالیت های اجتماعی اش را در مسجد شدت ببخشد، 
میان دو گروه رقیب و قدیمی شــهر که دائم به جنگ 
و گریز و کشتار هم مشغول بودند صلح برقرار کند، به 
خاطــر همین جوایز معتبر زیادی را دریافت کند و به 
»امام مجاهد عبدالکریم« معروف  شود. او چند سال 
پیش مذهبش را تغییر داد و به تشیع پیوست و سال 
1396 در جمع زائران پیاده اربعین حاضر شد. روحانی 
آمریکایی درباره حضورش در پیاده روی اربعین گفت: 
»... جلوه عظیمی از بزرگداشت امام حسین)ع( است. 
هر روز عاشوراســت و هر مکان کربال. امام حسین)ع( 
در رأس نیکمــردان جهان قــرار دارد. او بزرگ ترین 
شهید تاریخ تا ابد اســت و هیچ شهیدی همچون او 
نبوده است... ما امروز عظیم ترین حضور را بر این کره 
خاکی رقم زده ایم...«. مجاهد عبدالکریم البته در پایان 
گفت و گویــش به اینکه پلیس آمریــکا به تازگی و به 
بهانه های مختلف به خانه اش ریخته و زندگی او را زیر 
و رو کرده و دیگر پیروان تشیع و مسلمانان را نیز زیر 

فشار گذاشته اند، اشاره کرد.

 تا سال دیگر
به جز این ها، در ســال های پیش اشخاصی همچون 
»فابریزیا بالدســرا«، »ادی مک لود آرمسترانگ« که 
ازجمله فعاالن سیاســی اجتماعی است و همچنین 
»ماما ادی« قصه پــرداز و قصه نویس آمریکایی نیز در 
جمع زائران پیاده روی اربعین حاضر شــده اند و عالوه 
براینکه در کنار دیگر زائران، مســیر کربال تا نجف را 
با پای اشــتیاق پیموده اند، در نشســت های خبری و 
مصاحبه ها حاضر شده، از حس و حال و تجربیاتشان 
گفته اند و حتی با حضور در موکب »نجم الثاقب« شهر 
نجف در کنار بســیاری دیگر از شخصیت ها و زائران 
کشورهای اروپایی و آسیایی به تماشای نمایش آیینی 
»نفس المهموم« نشســته اند. البته اگر دوست دارید 
درباره چهره ها و شخصیت های دیگری که قطعاً امسال 
در این مراسم حضور داشته اند، بدانید، مجبورید تا سال 

آینده و قسمت بعدی این گزارش صبر کنید.

فراواندرفراوانبایدرفت
رقیهتوســلی:این روزها فراوان در فراوان باید رفت... دار و ندار را پشت سر 

گذاشت... السالم علیک ها روانه کرد و اوج گرفت.
فراوان در فراوان بر سینه کوبید و آقاجان گویان روان شد سمت خطه خون... 

سمت دق الباب اسما عاشقانه... سمت صلح.
این روزها باید به اشــک های نازنین، روی گشــاده نشان داد و رها کرد ردای 

دیروز را.
این روزها فراوان در فراوان باید دخیل بســت و ناله زد، آن قدر که جان خالی 

شود از غبار دلتنگی...
آن قدر که خود را بیابیم میانه تَل و بین الحرمین و شط و خیام و کارزار...
آن قدر که دیگر کربال غریبه نباشد... سرگذشت نینوا برود زیر پوستمان...

هر وعده نمازمان بشود اقتدا به ظهر عاشورا...
باید امان نامه شر را تکه تکه کرد...خار مغیالن را گریست...

مجلس شراب و مشــک چاک چاک و خطابه اقیانوس را شنید و خون خواه 
عشق شد...

آن قدر که عارف به حق، رســید به بین الحرمین... آنجا که پسران امیر، روزی 
عاشــقانه ها ســر داده اند... آنجا که قدمگاه بانوی بانوان است و دیار سالم ها و 
نوازش هایش... آنجا که دلدادگان یک دستشــان زیارت عاشورا گرفته اند و در 

دیگری، دعای فرج.

باالخرهفوتبالسیاسیاستیانه؟!
قــدسزندگــی:اقدام 
بازیکنــان  و  تماشــاگران 
تیم ملــی بحرین در دیدار 
دو شــب پیــش تیم ملی 
این  مقابل  در  کشــورمان 
تیم، همچنان ســوژه داغ 
فضــای مجــازی اســت. 
ماجرا از این قــرار بود که 

تماشاگران بحرینی هنگام پخش سرود ملی کشورمان شروع به »هو« کردن 
و فریاد زدن کردند.

آذری جهرمی که عالقه زیادی به فوتبال دارد، روز گذشته در واکنش به این 
ماجرا در صفحه توییترش نوشت:» به علیرضا بیرانوند زنگ زدم. خسته نباشید 
گفتم. افتخارآفرینی هایشــان را در جام جهانی یادمون نرفته، زمانی  که این 
تیم های دوزاری به گرد پای آن ها هم نمی رسیدند. این بازی فراموش می شود، 

اما بی ادبی به سرود ملی ایران نه! دلگرمی تیم ملی باشیم«.
پســت آقای وزیر و ادبیات جنجالی اش اما آنچنان بــه مذاق کاربران فضای 
مجازی خوش نیامد. کار حتی به جایی رســید که »صادق زیباکالم« هم به 
پست وزیر ارتباطات واکنش نشــان داد و در توییتر نوشت:»جناب جهرمی 
بزرگوار، طرفداران تیم ملی بحرین که به پرچم ایران اسائه ادب کردند معلم 
اخالق ما نیســتند. همین دیروز رومانیایی ها هم یک بازیکن سیاهپوســت 
انگلیسی را هو کردند. اما از شما انتظار نمی رفت که بر امواج نژادپرستی علیه 

اعراب سوار شده و تیم ملی آن ها را »دوزاری« بنامید«.
آقای وزیر هم البته واکنش زیباکالم را بی پاسخ نگذاشت و در صفحه توییترش 
نوشت:»جناب زیباکالم بزرگوار، بنده هم از شما انتظار ندارم که به سرود ملی 
توهین شود و لبخند بزنید. خواهشاً فوتبال را سیاسی نکنید، اشاره من به تیم 
فوتبال بود نه مردم. بازیکنانی که اســائه ادب را آن ها قبل از تماشاگران آغاز 
کردند. شــاید برای برخی سخت باشد، اما پیوند ملت ها محکم تر از همیشه 

است، تفرقه ممنوع!«

 مجازآباد
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رقابتهایهندبالانتخابیالمپیکفرداآغازمیشود

 تیم ملی با نصف قوا 
مقابل مدعیان

استقالل-فجرسپاسیامروز16:50

 خاطره بازی در 
یک هشتم نهایی جام حذفی

معرفیآثارمنتشرشدهباموضوعپیادهرویاربعین

مرهمی ادبی بر داغ جاماندگان

صدایاربعین
بگذار، امپراتور »لنین«، شاه شاهان »کمونیست های جهان« به جنگ مساجد برود 
و شهر »مسکو« را بی انجیل و بی قرآن و بی خدا بنامد! بگذار در جهان امپراتوری 
کمونیســتی آغاز قرن بیستم، همه مساجد را از صحنه  خیابان ها و شهرها محو 

سازند و خدا را در کاخ کرملین بازداشت کنند!
بگذار »گورباچف« هشــدار درخشــنده امام جماران را ببیند اما چشم هایش را 

آن گونه به بندد که گویی هرگز ندیده است. 
امروز، بزرگ ترین لحظه زیبای نگریســتن به پشت سر تاریخ و نیز فردای تاریخ 
اســت. تنها و تنها بدین خاطر که تاریخ کربال خود را به باالترین نقطه در میان 
زمین و آســمان تاریخی خاورمیانه برده و همه حجم احساس ارتباطات انسانی 
را فتح کرده اســت و همچنان آن نامه سرگشاده  درخشنده  پرهشدار به انسان و 
تاریخ خاورمیانه و امپراتوران کاخ نشــینش و به امپراتوری جهانی تمدن »لیبرال 
دموکراســی« هر روز و هر ســاعت و هر لحظه، دارد کلمه »هشدار« را ارسال و 
پیام کلمه »حســین« را منتشر می کند و به همه فیلسوفان و جامعه شناسان و 
روان شناسان و به همه پژوهندگان تکامل جامعه انسانی اعالم می دارد که چرخه 
حرکت تاریخی »تمدن بی خدا« و »تمدن بی والیت« به پایان عمر خویش نزدیک 
شــده است و سرنوشــت امپراتوری »تمدن لیبرال دموکراسی« همچنان شبیه 
امپراتوری »تمدن کمونیستی« خواهد بود.نمایش تاریخی حیرت انگیز و اعجاب آور 
»پیاده روندگان اربعین« نه تنها قدرت نمایی کلمه قدسی »حسین« است؛ بلکه، 
نشــانه آشکار و فرح بخشی است از یک »تحول« و »زیر و رو شدن« نظام ارزشی 
باطن انسان های معاصر و دسترســی به رغبت ها و دوست داشتن هایی که همه   

جنبه های حیات مادی و غیرعادی جوامع انسانی را دچار دگرگونی کند. 
آری، اگر »دعوت نامه« »امام انقالب حســینی ایران«، یک بار برای »گورباچف« 
فرستاده شد و او فرصت تاریخی بیدار شدن را از دست داد و فروپاشی امپراتوری 
را تماشــا کرد، دعوت نامه اربعین، چند ســالی اســت که برای همه امپراتوران 
دانشگاهی و اقتصادی و سرمایه ای و نیز امپراتوران سیاسی تمدن بی خدا منتشر 
و فرستاده می شود تا به سوی »حسین« چشم بگشایند و همه رغبت ها و غرور ها 
و پرستش های بی آسمان و بی آینده را رها کنند و خود و ملتشان را از رسیدن به 

ایستگاه سقوط حتمی تمدن نجات دهند.
آری... کلمه »حسین« و صدای قدرتمندانه »اربعین« صدای پای تاریخ جدید بشر 
است. صدای پای »تمدن جدید« معناگرای جامعه انسانی است. و اینک این صدای 
کوبنده و قدرتمندانه و شکوهمندانه اربعین است که در آسمان جهان طنین انداز شده 
و در هر طلوع سحرآمیز و غروب رنگ های جاودانه، می گوید که »حسین« خواهد آمد.

آوارشکستمقابلبحرینبرسرویلموتسخرابشد

مرد بلژیکی در منگنه 
پرتغالی ها و کروات ها

نخستین ناکامی مارک ویلموتس همراه با تیم ملی 
فوتبال ایران با واکنش های متعددی همراه شد، 
مخالفان و موافقان هر یک به نحوی تالش کردند از 
ناکامی برابر بحرین به سود خود بهره برداری کنند 
تا دیدگاه های خود را به طرف مقابل القا کنند 
اما مسئله ای که نمی توان از آن غافل شد این 
اســت که تیم ملی فوتبال ایران با دوره ای 
خاص رو به رو شــده است که اگر از این 
دوره گــذار به خوبی عبور نکند اختالف 
نظرها و سالیق متعدد جایگاه این تیم را 
به خطر خواهد انداخت. هرچند تیم ملی 
فوتبال ایران در هشت سال گذشته که 
هدایتش در اختیار کارلوس کی روش 
بوده نتوانست افتخار بزرگی در سطح 
قهرمانی بدست آورد اما نظم تیمی، 
ســاختار دفاعی و عملکرد ایده آل 

بازیکنان حاضر در اردوی...

روایت مجازی

نذر ارباب 

سیناواحد

نامه فرهنگ
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محمدرضا خزاعی: مسابقات هندبال انتخابی المپیک 
۲۰۲۰ توکیو از امروز، باحضور هشت تیم برتر قاره کهن، 
در دوحه قطر آغاز می شود. این رقابت ها در دو گروه برگزار 
می شــود. در گروه یک، تیم های، قطر، عربستان، هند و 
هنگ کنگ و در گــروه دو تیم های ایــران، کره جنوبی، 

بحرین و کویت حضور دارند.
اردوهای آمادگی تیم ملی کشورمان در شرایطی برگزار 
شد که لژیونرهای هندبال، در هیچ اردویی اجازه شرکت 
نیافتند. حتی صحبت از این بود که باشگاه های اروپایی و 
به ویژه رومانی که بیشتر لژیونرهای ما، در باشگاه های این 
کشــور بازی می کنند، اجازه نخواهند داد این بازیکنان، 
تیم ملی را در مسابقات انتخابی المپیک همراهی کنند. 
با رایزنی های فدراســیون، ســرانجام، اهلل کرم استکی، 
شاهونصرتی و محسن باباصفری در آخرین روزها به جمع 
ملی پوشان پیوستند. مهرداد صمصامی و افشین صادقی 
هم که در لیگ قطر بــازی می کنند، تیم ملی را همراهی 

خواهند کرد. 

نبرد با کره
تیم ملی ما نخستین بازی را فردا، جمعه ۲۶ مهر مقابل کره 
جنوبی برگزارخواهند کرد. این درست است که کره ای ها 
۹ عنوان قهرمانی آســیا را در کارنامه دارند و از المپیک 
۱۹۸۸ ســئول تا ۲۰۱۲ لندن، نماینده آسیا درالمپیک 
بوده اند، اما ملی پوشــان ما هم در سال های اخیر نشان 
داده اند که شایستگی های فراوانی دارند که حضور بیش از 
۱۰ هندبالیست کشورمان درلیگ های معتبر اروپا ازجمله، 

آلمان، فرانسه، رومانی و اسپانیا، گواه این مدعاست. 

مشکل لژیونرها 
در همین رابطه ســرمربی تیم ملی با تأکیــد بر اینکه 
هدف اصلی وی حضــور موفق در مســابقات قهرمانی 
آســیا و انتخابی جهانی اســت، گفت: در فاصله اندکی 
نیز رقابت های انتخابی المپیک در کشور کویت برگزار 

می شود. 

در آنجا ســهمیه آسیا سه تیم اســت که مسلماً شانس 
بیشتری برای صعود به دیدارهای جهانی خواهیم داشت. 
در این دوره از پنج بازیکن لژیونر استفاده می شود و تالش 
می شود تا در این رویداد انتخابی به یک هماهنگی نسبی 
برسیم تا در انتخابی جهان با تمام ظرفیت و موجودیت 

هندبال ایران حضور داشته باشیم. 

وی پیرامون برگزاری اردو و چند مسابقه تدارکاتی در کشور 
قطر نیز خاطرنشان کرد: اردوی خوبی در این ۱۰ روز برگزار 
شد. دو بازی خوب و قوی در برابر تیم قطر چند ملیتی که 
سابقه قهرمانی جهان را دارد انجام دادیم. خیلی وقت بود 

که تیم ما در برابر شرایط سخت و تیم قوی قرار نگرفته بود.
 این مسئله به ما خیلی کمک کرد تا به هماهنگی نسبی 
برسیم. در این دو بازی تنها دو لژیونر را در اختیار داشتیم 
اما در بازی با االهلی از حضور همه بازیکنان لژیونر بهره 
بردیم . بی گمان اگر بازی های تدارکاتی ما بیشــتر بود 

می توانستیم به هماهنگی های بیشتری برسیم. 
ســرمربی تیم ملی هندبال کشــورمان در پایان تصریح 
کرد: با ۱۸ نفر خود آماده حضور در مسابقات هستیم. در 
این دو روز روی تاکتیک های حمله و دفاع کار می کنیم 
تا بازیکنان هماهنگ تر شــوند. روز جمعه در نخستین 
بازی خود برابر تیم کره جنوبی قرار می گیریم. کره تیمی 
قدرتمند است که  در ســال ۲۰۱۹ در مسابقات قهرمانی 

جهان آلمان هم حاضر بود.

برنامه بازی های دور اول
پنجشنبه ۲۵ مهر

ساعت۱۶:۳۰ عربستان - هند
ساعت ۱۹ قطر - هنگ کنگ

جمعه ۲۶ مهر
ساعت ۱۶:۳۰ ایران - کره جنوبی

ساعت ۱۸:۳۰ کویت - بحرین
در ادامه مسابقات تیم ایران روز یکشنبه ۲۸ مهر با بحرین و 

سه شنبه ۳۰ مهر با کویت بازی خواهند کرد.

رقابت های هندبال انتخابی المپیک فردا آغاز می شود

تیم ملی با نصف قوا مقابل مدعیان

افشین پیروانی مدیر تیم پرسپولیس شد
ورزش: محمد حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، 
ضمن تقدیر از زحمات محسن خلیلی به عنوان مدیر تیم طی حکمی، افشین پیروانی 
را به عنوان مدیر تیم فوتبال بزرگســاالن پرسپولیس منصوب کرد.افشین پیروانی 
متولد ۱7 بهمن ۱۳4۸ در شــیراز یکی از رکوردداران تاریخ پرسپولیس در زمینه 
تعداد بازی و کاپیتانی است و سابقه فعالیت به عنوان سرمربی، مربی و و مدیر تیم 
فوتبال پرسپولیس را داشته و در تیم ملی هم به عنوان کاپیتان و مدیر تیم ملی سوابق 
زیادی دارد. پیروانی فارغ التحصیل دکترای رشته مدیریت کالن سازمانی می باشد.

ششمین کفش طال در پای مسی
ورزش: لیونل مسی دیروز در بارسلونا و طی مراسمی ویژه ششمین کفش طالی اروپای 
خود را دریافت کرد.لیونل مسی فصل گذشــته از لحاظ افتخارات تیمی فصل چندان 
درخشانی را پشت سر نگذاشت. او با بارسلونا موفق شــد برای دومین دوره متوالی و با 
قاطعیت قهرمان اللیگا شود ولی در چمپیونزلیگ پشت سد لیورپول در نیمه نهایی ماند 
و در فینال کوپا دل ری نیز بارسا بازی را به والنسیا واگذار کرد اما از حیث جوایز انفرادی، 
مسی توانست برای سومین سال متوالی فاتح کفش طالی اروپا شود و چندی پیش عنوان 

بهترین بازیکن سال فیفا را نیز برای اولین بار به خود اختصاص داد.

مهابادی: برای بازی با استقالل آماده ایم
ورزش: داود مهابادی در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز 
مقابل استقالل در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی گفت: این بازی یک دیدار مهم 
برای تیم ماست. با تیمی بازی داریم که جزو پرافتخارترین های  ایران و آسیا است. 
تمرینات خوبی داشتیم و بچه ها از لحاظ فنی و روانی آمادگی الزم را دارند.وی ادامه 
داد: برای یک بازی خوب به میدان می رویم و می خواهیم در دقایقی از بازی هجومی 
باشــیم و قطعاً در برخی مواقع فضاها را برای حریف محدود می کنیم. اســتقالل 
بازیکنان خطرناکی دارد که برای مهار آن ها برنامه خواهیم داشت و اطمینان داریم 

که می توانیم درصد باالیی از کیفیتمان را نمایش دهیم.

استراماچونی: فجر سپاسی مرا شگفت زده کرده است
ورزش: آندره آ استراماچونی، سرمربی تیم فوتبال استقالل در نشست خبری پیش از دیدار 
با فجرسپاسی در جام حذفی اظهار کرد: این بازی برای ما خیلی مهم است. جام حذفی یکی 
از اهداف استقالل اســت و ما با بهترین ترکیبمان به بازی می رویم. قطعاً از اینکه بازیکنان 
ملی را نداریم ناراحتیم ولی مطمئن هستم هر کسی که بازی کند همه تالشش را می کند. 
استراماچونی درباره فجر سپاسی هم گفت: این تیم واقعاً من را شگفت زده کرده است. برای 
بازی آخرشان یکی از همکارانم را فرستادم به شیراز تا بازی را ببینند چون می توانند خطرناک 
باشند. می دانیم این تیم در شرایط خیلی خوبی است و فوتبال هجومی بازی می کند و فقط 

یک امتیاز با صدر لیگ دسته اول فاصله دارد. 

حمیدرضا عرب: مدیران باشگاه استقالل در فصول اخیر 
آن قدر به بازیکنان و مربیان خود مقروضند که حسابش 
از دست خارج شده. در حالی که مدیران منصوب از سوی 
وزارت ورزش پی درپی بدهی بــه بار می آورند اما تصمیم 
گیران این باشگاه همواره در تالشند تا مدیران سال های دور 
را عامل اصلی این وضعیت معرفی کنند. تالش بیهوده ای 
که با شــکایت های اخیر برخی بازیکنان به نقطه روشنی 
نرسیده اســت. به تازگی چهار بازیکن خارجی به نام های 
جبارف، پادووانی، رابسون جانواریو و بویان علیه استقالل 
طرح شــکایت کرده اند. بازیکنانی که در زمان مدیریت 
افتخاری به عضویت باشگاه اســتقالل درآمدند. شکایت 
این چهار بازیکن به ۵۵۰ هزار دالر می رســد اما این پایان 
ماجرای شکایت ها نیســت و به زودی پرونده های تازه ای 
علیه باشگاه استقالل به جریان خواهد افتاد. وینفرد شفر 
به تازگی از طریق وکیل خود خواســتار دریافت مطالبات 
گذشته شده است. شفر در شرایطی پیگیر مطالبات خود 
از باشگاه استقالل است که امیرحسین فتحی گفته بود این 
مربی با باشگاه استقالل تسویه حساب کرده و هیچ مشکلی 

در میان نیست اما مصاحبه اخیر شفر با رسانه های اماراتی 
که تمام قد به مملکتمان توهین کرده بود نشان می دهد که 
سرمربی سابق استقالل در پی یک انتقام گیری سخت است 
و می خواهد باشگاه را با مشکالتی مواجه کند. به موازات این 
شکایت که به زودی به دست مدیران استقالل خواهد رسید، 
 باید پرونده های دیگر نیز حل و فصل شود. مهدی رحمتی، 
دروازه بان کنونی شهرخودرو هنوز از باشگاه استقالل طلب 
دارد و بارها به شکل مســالمت آمیز از مدیران این باشگاه 
خواست تا طلبش پرداخت شــود اما اقدامی در این راستا 
نشــده تا رحمتی هم وارد این ماجرا شود و از طریق مدیر 
برنامه اش بــه دنبال دریافت مطالبات باقی مانده باشــد. 
رحمتی درشرایطی مبالغ قابل توجهی از قرارداد سابق خود 
با باشگاه استقالل را دریافت نکرده که درماه های پایانی دوران 
حضورش در این باشگاه رفتار خوبی از سوی مدیران نمی دید 
با این حال رحمتی صبر کرد تا شــاید مدیران اســتقالل 
دستمزد باقی مانده اش را بدون طرح شکایت پرداخت کنند 
که هنوز این اتفاق رخ نداده و رحمتی نیز قصد دارد به مانند 

چندین شاکی دیگر حقش را از طرق قانونی بگیرد.

امیرمحمد سلطان پور: مســوت اوزیل در حالی تولد 
۳۱ سالگی خود را جشن گرفت که اوضاعش در باشگاه 
آرسنال در بدترین شــرایط خود قرار دارد و می تواند به 
زودی این تیم را ترک کند.از زمانی که اوزیل در ســال 
۲۰۰۶ نخســتین بازی خود را با پیراهن شــالکه انجام 
داد، به جز دیمیتری پایه با هزار و ۸4 موقعیت گلی که 
ســاخت،هیچ بازیکن دیگری در پنج لیگ معتبر اروپا 
نتوانسته به اندازه این ستاره آلمانی با هزار و 74 موقعیت 

گل خلق کند.
در این بازه زمانی اوزیل ۱۳۰ پاس گل در ۳7۳ بازی لیگ 
ثبت کرده که ۵۲ تا از آن ها در لباس قرمز و سفید آرسنال 
رقم خورده است. از لحاظ این آمار هم فقط یک بازیکن و 

باز هم دیمیتری پایت از اوزیل آمار بهتری دارد. 
اما با همه این آمار فوق العاده، اوزیل دائماً مورد انتقاد قرار 
می گیرد. چه این حواشی به خاطر جایگاهش در تیم ملی 
آلمان باشد و یا نشان ندادن تعهد و انگیزه به اندازه کافی، 
او در دوران حضورش در شمال لندن همیشه در تالش 

بوده که خود را به هواداران و کارشناسان ثابت کند.

چگونه امری، آرسنال را بدون اوزیل شکل داده 
است؟

نظریه خروج اوزیل از آرســنال، چیز تازه ای نیست. 
تعداد بازی هایی که او از ابتدا در ترکیب آرســنال به 

میدان رفته در چهار سال گذشته به ترتیب از ۳۵ به ۳۲، 
۲4 و ۲۰ کاهش داشته است. این فصل 

اوضاع برای او بدتر نیز شــده است. 
در حالی که امــری اوزیل را یکی 
از پنج رهبر تیمــش لقب داده 
بود اما او تنهــا در یک بازی به 
مدت 7۱ دقیقه برای توپچی ها 

در لیگ برتر به میدان رفته 
اســت. دیگر بازی او نیز 
در جــام اتحادیه مقابل 
ناتینگهام فارست بوده 
اســت. رائول سانلهی 
یکی از مدیران آرسنال 
به تازگی در مورد اوزیل 

از واژه کم کار اســتفاده 
نکرده اما با جمله امری به بازیکنانی 
که در تمرین تالش می کند پاداش 
می دهد بــه صورت غیر مســتقیم 

همین کنایه را به اوزیل زده است.
با عــدم حضور اوزیــل در ترکیب 
ثابت آرســنال، دنی سبایوس که 
به صورت قرضی از رئال به لندن 
آمده در ابتدا بسیار درخشان 
ظاهر شــد و در بازی مقابل 
برنلی دو پــاس گل هم داد. 

اما از آن زمان به بعد چیز خاصــی از او ندیدیم و به نظر 
می رسد تمایلی برای دائمی کردن قرارداد قرضی خود 
نیز نداشته باشد. البته حتی اگر او این کار را نکند امری دو 
بازیکن ۲۰ ساله با استعداد را به هافبک خود آورده است. 
جو ویالک و متئو گوندوزی به شکل واضحی مورد عالقه 
امری هستند و او کاماًل چنین بازیکنان جوان و پر تحرکی 

را شکل بازی اوزیل ترجیح می دهد.

مقاصد احتمالی اوزیل
با اینکه اوضاع این ستاره آلمانی در انگلیس آنچنان خوب 
نیســت اما او هنوز آن قدر بی اعتبار نشده که مشتریان 
خاص خود را نداشته باشد. در زیر به چند باشگاهی که 
احتماالً می تواند به مقصد احتمالی او بدل شــود اشاره 

می کنیم:
اینتر یا آث میالن؛ ســری آ این روزها به مرکز بازیکنان 
با تکنیک و نامدار اما پا به ســن گذاشته 
مثل کریســتیانو رونالدو، فرانک 
ریبــری و کواگلیــرال تبدیل 
شده که همچنان در سطح 
اول می توانند بدرخشند. 
اوزیل می تواند به هر کدام 
از تیم های میالنی بپیوندد اما 
مشکی و آبی پوشان احتماالً 
برای او دوســت داشــتنی تر 

خواهد بود.
فنرباغچه یا گاالتاســرای؛ 
اوزیل شــاید از تیم 
ملی آلمان کناره 
گرفتــه باشــد 
هیــچ گاه  امــا 
عشــق خــود به 
کشــور ترکیه و 
ســوپرلیگ آن ها 
را پنهــان نکرده 
است. فنر و گاال نیز 
دو غول این کشــور 
هستند که می توانند 
کار خریــد اوزیل را در 
همین ژانویــه به انجام 

برسانند.
لیگ آمریــکا و همین طور 
بازگشــت بــه آلمــان نیز 
می تواند دیگــر گزینه های 
مســوت اوزیل باشــد اما هر 
چه که سرنوشــت بــرای او 
کنار گذاشــته باشد در حال 
حاضر این لیاقت را دارد که 

از تولدش لذت ببرد.

جبارف، پادووانی، شفر و رحمتی علیه استقالل

آیا اوزیل آخرین تولد خود را در آرسنال جشن گرفت شکایت های 6 میلیاردی جدید از راه رسیدند

روزهای تاریک سلطان پاس گل

سینا حسینی: نخستین ناکامی مارک ویلموتس همراه با 
تیم ملی فوتبال ایران با واکنش های متعددی همراه شــد، 
مخالفان و موافقان هر یک به نحوی تالش کردند از ناکامی 
برابر بحرین به ســود خود بهره برداری کنند تا دیدگاه های 
خود را به طرف مقابل القا کنند اما مسئله ای که نمی توان 
از آن غافل شد این است که تیم ملی فوتبال ایران با دوره ای 
خاص رو به رو شده است که اگر از این دوره گذار به خوبی 
عبور نکند اختالف نظرها و ســالیق متعدد جایگاه این تیم 

را به خطر خواهد انداخت.
هرچند تیم ملی فوتبال ایران در هشــت سال گذشته که 
هدایتــش در اختیار کارلــوس کی روش بوده نتوانســت 
افتخــار بزرگی در ســطح قهرمانی بدســت آورد اما نظم 
تیمی، ساختار دفاعی و عملکرد ایده آل بازیکنان حاضر در 
اردوی تیم به گونه ای ذائقه مردم را شکل داد که آن ها توقع 

ناکامی برابر تیم های آسیایی نظیر بحرین را ندارند. همین 
موضوع سبب شد که پس از ثبت شکست برابر بحرین تیغ 

تیز انتقادها به سمت کادر فنی جدید تیم ملی روانه شود.
جدا از جدل های کاذب حامیان و مخالفان ویلموتس، باید 
به این نکته توجه ویژه داشــت که تداوم این فضا می تواند 
چالش بزرگ و خطرناک برای تیم ملی ایران به حساب آید 
چرا که تیم ملی در حال حاضــر بهانه ای برای جنگ میان 
موافقان و مخالفان کارلوس کی روش اســت در حالی که 
هنوز این جماعت باور نکردند که دیگر کی روش در فوتبال 

ایران نیســت! عده ای بدون توجه به شــرایط موجود در 
شیپور ناکارآمدی ویلموتس می دمند و بیرق دار کارلوس 
کی روش هستند، جریانی دیگر با اشــاره به نتیجه دیدار 
ایران - بحرین همانند پیشــگویان باســتان مدعی اند که 
باید به فکر جایگزین جدیدی برای هدایت تیم ملی باشیم، 
عده ای دیگری نیز با اشاره به کارنامه موفق برانکو در دوره 
مربیگری اش در پرسپولیس پیشنهاد حضور وی را در کادر 

فنی تیم ملی مطرح می کنند!
واکاوی بروز چنیــن رفتارهایی یک واقعیــت را به اثبات 

می رساند که این افراد در انتظار وقوع یک ناکامی بودند تا 
عقده گشایی کنند و عالیق شخصی خود را علنی کنند در 
حالی که در فوتبال روز دنیا چنین رفتاری در هیچ کجای 

جهان مرسوم نیست.
ثمره فضــای کنونی از بیــن رفتن تمرکــز کادر فنی تیم 
ملی اســت، بدون تردید از بین رفتن تمرکــز ویلموتس و 
همکارانش زمینه ساز شکست های بعدی خواهد شد از این 
رو باید رئیس فدراسیون فوتبال در این برهه به جای پنهان 
شدن در پس پرده وارد عرصه شــود تا فردا متهم به هزار و 
یک سناریو نانوشته نشــود اما انگار مهدی تاج همان گونه 
که در ماجرای برکناری مجیدی و انتخاب استیلی سیاست 
سکوت را در پیش گرفته امروز در قبال تیم ملی بزرگساالن 
هم از همین سیاســت کمک گرفته اســت تا بــا کمترین 

حاشیه و چالش مواجه شود.

حمید رضا خداشناس: مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 
عصر امروز با برگزاری دو بازی ادامه می یابد که در بازی مهم 
امروز استقالل تهران ساعت ۱۶:۵۰ با قضاوت پیام حیدری 
در ورزشــگاه آزادی به مصاف فجرسپاسی شــیراز می رود. 
آبی پوشــان قبل از صعود به این مرحله تیم دســته اولی و 
سختکوش گل ریحان را  به سختی و در ۱۲۰ دقیقه شکست 
دادند. اســتقالل پس از آن در لیگ برتر هم موفق شد از سد 
گل گهر عبور کند تا پس از هفتــه ها ناکامی به دو برد پیاپی 
دست یابد.  شاگردان استراماچونی حاال مقابل حریف چغرتر، 
سختکوش تر و البته با سابقه تر از گل ریحان قرار می گیرد. 
فجری ها که با داوود مهابادی امسال شرایط کاماًل متفاوتی 

نسبت به گذشته دارند و یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر 
هستند حریف سرسختی برای استراماچونی و شاگردانش در 
آزادی خواهند بود. اســتقالل و فجر چهار بار در جام حذفی 
به مصاف یکدیگر رفتند که یک بار به مرحله نیمه نهایی جام 
حذفی سال ۸۰-7۹ برمی گردد که فجر در مجموع دو دیدار 
رفت و برگشت توانست اســتقالل را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست 
دهد. آن ها یک بار دیگر هم در فینال جام حذفی ۸۱-۸۰ با 
یکدیگر دیدار کردند که این بار استقالل توانست در مجموع 
دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه 4 بر ۳ پیروز شود و به مقام 
قهرمانی برســد. در دیگر بازی امروز شــهرداری ماهشهر و 

استقالل ماهشهر با هم بازی خواهند کرد.

ضد  حمله

شگفتی های یک هشتم نهایی کامل شد
وداع گل محمدی و منصوریان با جام حذفی

ورزش: دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی 
آغاز شد که در مهم ترین بازی دیروز شهر خودرو و نفت مسجدسلیمان 
در ورزشگاه امام رضا )ع( به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک 
بر صفر به سود نفتی ها به پایان رسید.احمد الجبوری در دقیقه ۶۰ تک 
گل این دیدار را برای نفتی ها به ثمر رساند تا یحیی و شاگردانش حذف 
شوند. گفتنی است در حاشیه این دیدار برنامه های فرهنگی ویژه ای به 
مناسبت ایام عزاداری از سوی تربیت بدنی آستان قدس رضوی در نظر 
گرفته شده بود که شــامل پخش صلوات خاصه و کلیپی از پیاده روی 

زائران و مداحی بود.
دیروز تیم های ذوب آهن اصفهان و مس کرمان هم به مصاف هم رفتند که  

مس با نتیجه 4 بر ۲ به پیروزی رسید و ذوب آهن را حذف کرد.

میلیچ: می توانیم به جمع مدعیان بازگردیم
ورزش: هروویــه میلیچ مدافع چپ کروات تیم فوتبال اســتقالل درباره 
وضعیت و اینکه  چقدر به این تیم امیدوار هســت گفت: لیگ را متأسفانه 
خوب شروع نکردیم، اما هنوز می توانیم برای قهرمانی بجنگیم. هشت امتیاز 
می تواند زیاد باشد، اما قابل جبران است و اگر از چهار بازی آینده امتیاز کامل 
را بگیریم، می توانیم به جمع مدعیان بازگردیم. به هر حال کار سخت است؛ 
تغییرات زیادی در تیم به لحاظ بازیکن، مربی و دیگر شرایط داشتیم، اما 

اعتقاد دارم که ما می توانیم به لیگ برگردیم و بجنگیم.

 ملی پوشان استقالل 
غایب بازی با فجرسپاسی

ورزش: استقالل در شرایطی امروز در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 
به مصاف فجرسپاسی می رود که علی کریمی و سیاوش یزدانی به عنوان دو 
بازیکن ملی پوش استقالل دیروز به ایران برنگشته اند و بنابراین استراماچونی 
تصمیمی ندارد از آن ها استفاده کند. با این شرایط اگر قرار باشد استراماچونی 
برای بازی با فجر با ســه مدافع بازی کند احتماالً عارف غالمی، دانشگر و 
چشمی بازی می کنند و در پست هافبک دفاعی هم احتماالً مسعود ریگی در 

کنار فرشید باقری یا آرش رضاوند بازی خواهد کرد.

تشکر عجیب AFC از گلزن بحرین!
ورزش: کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز در توییتر خود شکسته شدن رکورد 
۲۳ بازی بدون باخت ایران در بازی های مقدماتی جام جهانی را بازتاب داد.

نکته قابل توجه تشکر عجیب AFC از محمد الحردان، زننده گل بحرین به 
خاطر شکستن این رکورد ایران است. آخرین باری که تیم ملی کشورمان در 
مسابقات مقدماتی جام جهانی باخته است به سال ۲۰۱۲ برمی گردد که با 

نتیجه یک بر صفر به ازبکستان باخت.

مجید جاللی سرمربی گل گهر سیرجان شد
ورزش: مدیران باشگاه گل گهر سیرجان پس از مذاکره با چندین گزینه 
در نهایت مجید جاللی، سرمربی پیشین تیم های نساجی، پیکان، تراکتور 
و پاس را به عنوان  سرمربی جدید تیم فوتبال گل گهر انتخاب کردند.مدیران 
باشگاه گل گهر پیش از جاللی مذاکراتی را نیز با علی دایی، علی کریمی، 
علیرضا مرزبان و زالتکو کرانچار داشــتند که در نهایت با هیچ کدام از این 

مربیان به توافق نرسیدند.

منهای فوتبال

هفته دهم لیگ یک فرانسه
نیس - پاری سن ژرمن

جمعه 26 مهر - ساعت: 22:30 زنده از شبکه ورزش

جام حذفی ایران
استقالل - فجر سپاسی

پنجشنبه 25 مهر - ساعت: 16:50 زنده از شبکه سه

ورزش در سیما

 خراسان رضوی قهرمان 
هندبال پیشکسوتان کشور

ورزش: هفتمین دوره مســابقات هندبال پیشکسوتان کشور، یادواره 
محمدجاهدی، پیشکسوت فقید هندبال، با قهرمانی تیم خراسان رضوی 
به پایان رسید. در دیدارنهایی این مسابقات در سالن شهید بهشتی مشهد 
تیم میزبان با نتیجه »۱4بر۱7« بوشهر راشکست داد و قهرمان شد.دربازی 
رده بندی هم تیم آذربایجان شرقی، »۶بر۱۹« با عبوراز سد تیم کرمانشاه، 

درمکان سوم قرار گرفت.
اسامی تیم قهرمان پیشکسوتان کشور:

حســن جوینده، حســین مهرپویان، محمدفریور، علی شــعبانپور، 
جوادشعبانپور، علیرضا گنجی، فرامرزطاهری، مسعود محراب خوانی، 
جوادهاشمیان، عبدالحمید شجاع، محسن کاردان، ابوالفضل جالیر، 
حسین اسماعیل زاده، علیرضا پیمانی، جوادهاشمیان، حسین شاهی، 

و محمد زهانی.
مدیرتیم؛ استاد علی محمدیان

سرمربی؛ قاسم شعبانپور

بنا و محمدی تا المپیک ماندنی شدند
ورزش: در شــرایطی که محمد بنا و غالمرضا محمدی قبل از ورود 
علیرضا دبیر به فدراسیون کشــتی به عنوان سرمربی تیم های ملی 
کشتی فرنگی و آزاد منصوب شده بودند و هدایت ملی پوشان را در 
رقابت های جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان برعهده داشتند، حاال با امضای 
حکم جدید آن ها، علیرضا دبیر این دو مربــی را تا المپیک ۲۰۲۰ 
ماندگار کرد. در روزهای اخیر شــایعاتی مبنی بر قهر و کناره گیری 
محمد بنا منتشر شده بود که خودش در مصاحبه ای این موضوع را 

تکذیب کرد.

 سرمربی تیم ملی والیبال لهستان: 
عالقه زیادی به بازیکنان جوان ایران دارم

ورزش: سرمربی تیم ملی والیبال لهستان گفت: عالقه زیادی به بازیکنان 
جوان تیم ایران دارم. پاسور دوم تیم )جواد کریمی(، قطر پاسور )پوریا یلی( 
و بازیکن شماره ۱۵ )علی اصغر مجرد( فوق العاده هستند. این تیم ظرفیت 

باالیی دارد و در آینده خواهد درخشید.
ویتال هاینن همچنین در گفت وگویی دیگر در مورد کسب عنوان نایب 
قهرمانی جام جهانی والیبال ۲۰۱۹ ژاپن اظهار کرد: از زمانی که به عنوان 

قهرمانی جهان رسیدیم، قوی تر شده ایم. 
آوار شکست مقابل بحرین بر سر ویلموتس خراب شد

مرد بلژیکی در منگنه پرتغالی ها و کروات ها
استقالل - فجر سپاسی امروز 16:50

خاطره بازی در یک هشتم نهایی جام حذفی

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه خانم گلدسته نبى اللهى مشهدريزه ئى داراى شناسنامه شماره 8146 به شرح دادخواست 
به كالسه 4/980232 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ــنامه 114 در تاريخ 1388/9/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود  ــهدريزه ئى به شناس محمد نبى اللهى مش

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  گلثوم نبى اللهى مشهدريزه ئى به ش ملى 0748725768 متولد 1330/11/10 همسر متوفى

2- اسماعيل نبى اللهى مشهدريزه ئى به ش ملى 0748400771 فرزند متوفى 
3- گلدسته نبى اللهى مشهدريزه ئى به ش ملى 0748421068 متولد 1355/12/20  فرزند متوفى

4- ابراهيم نبى اللهى مشهدريزه ئى به ش ملى 0749398329 متولد 1361/6/8 فرزند متوفى
5- خديجه نبى اللهى مشهدريزه ئى به ش ملى 0749422882 متولد 1363/9/18 فرزند متوفى

6- احمد نبى اللهى مشهدريزه ئى به ش ملى 0749805072 متولد 1367/1/30 فرزند متوفى
7- طيبه نبى اللهى مشهدريزه ئى به ش ملى 0740049712 متولد 1369/1/16 فرزند متوفى

8- على جمعه نبى اللهى مشهدريزه ئى به ش ملى 0748400753 متولد 1350/6/10 فرزند متوفى
9- فاطمه نبى اللهى مشهدريزه ئى به ش ملى 0748400788 متولد 1353/6/30 فرزند متوفى

10- رجبعلى نبى الهى مشهدريزه ئى به ش ملى 0748400761 متولد 1350/6/10 فرزند متوفى
11- ادريس نبى اللهى مشهدريزه ئى به ش ملى 0740174878 متولد 1371/12/17 فرزند متوفى

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

ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9809297
تاريخ انتشار : 1398/07/25 

حسن رضائى منفرد
قاضى شورا شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح دادخواست به  ــماره 0740053868 به ش ــنامه ش ــيراحمد زارعى داراى شناس نظر به اينكه آقاى ش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــورا درخواس ــه 970346 از اين ش كالس
مجتبى زارعى به شناسنامه 5 در تاريخ 1397/12/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  شيراحمد زارعى فرزند اسماعيل فاقد كد ملى پدر متوفى 

2- فاطمه عبداله پور نقدعلى فرزند غالم يحيى به شماره ملى 0748785558 مادر متوفى 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى 
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش مى نمايد تا هر كس

ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9809298
تاريخ انتشار : 1398/07/25 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى اصالحى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــت ثبتى اراضى و س ــن تكليف وضعي ــون تعيي ــى موضوع آگهى قان ــرو آگه پي
ــى  ــماره 139860306015003558 – و راى اصالح ــورد راى ش ــاد در م ــتان تايب ــمى شهرس رس
139860306015005480 ملكى خانم زينت وهابى استادى پالك ملك 4049 فرعى از 765 و 1038 

فرعى ميباشد كه در آگهى از قلم افتاده است. 9809299
غالمرضا آقازاده 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تايباد 

آگهى اخطار و ابالغ
به شخص آقاى حسينعلى نظر جانى اسفاد فرزند ابراهيم به موجب دادنامه شماره 9809975612100347 
ــتان زيركوه. اينكه همسر شما خانم الهه  ــعبه اول دادگاه عمومى شهرس مورخ 5  / 4 / 1398صادره از ش
عباسى قصد جدايى از شما را دارد لذا به موجب اين اخطار به شما ابالغ ميگردد. ظرف مدت يك هفته 
ــيد مصطفى حسينى فندخت مراجعه و ذيل  ــر دفترى س ــر آگهى به دفتر طالق زيركوه به س پس از نش

اوراق و اسناد را امضا نموده در غير اينصورت طالق شما يكطرفه ثبت خواهد شد.9809296
با تشكر

سردفتر ازدواج  وطالق
سيد مصطفى حسينى فندخت

((آگهى فقدان سند مالكيت)
نظر به اينكه آقاى حميد رضا حسينى فرزندجانعلى برابر تصويرمصدق وكالتنامه شماره 30635مورخ

 1398/02/15دفتر 56 يزد با تسليم دو برگ گواهى نامه مصدق مدعى است سند مالكيت ششدانگ 
ــى677166/ ج96  كه در صفحه  ــماره چاپ ــالك 74فرعى از 159/ اصلى واقع در بخش3 طبس به ش پ
-- ذيل شماره ــ دفترامالك الكترونيك تحت شماره 1748-------1397 به نام محمود يعقوبى فرزند 
ــت از اين اداره تقاضاى صدور سند  ــده اس ــيده، بعلت جابجائى مفقود و تا كنون پيدا نش على به ثبت رس
ــناد وامالك  مالكيت المثنى نموده، لذا موجب تبصره يك اصالحى ماده 120 – آيين نامه قانون ثبت اس
مراتب طى يك نوبت آگهى و به اطالع عموم رسانيده ميشود تا هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله 
اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس از انتشار اين آگهى به ثبت 
محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله اعالم نمايد. در غيراينصورت 

پس از گذشت مهلت مذكور نسبت به پالك مورد تقاضا سند مالكيت المثنى نوبت اول صادر و به مالك 
تسليم خواهد شد. معامالتى كه به حكايت سند ثبتى واظهارمالك در سند مالكيت و ثبت و صفحه دفتر 
امالك قيد وسند مالكيت بنام مالك فوق الذكر(محمود يعقوبى) صادر وتسليم گرديده به قوت خود باقى 

وسلسله نقل وانتقاالت بعدى ندارد.9809295
تاريخ انتشار : 1398/07/25

آگهى مزايده اتومبيل
آگهى مزايده اموال منقول

به موجب پرونده اجرائى به شماره بايگانى 9600149، يك دستگاه سوارى سمند مدل 1382 به شماره 
پالك انتظامى ايران 32- 117 ل 89 با وضعيت ظاهرى و فنى با كاركرد باال، رنگ بدنه در قسمت هاى 
ــوختگى و پريدگى رنگ بوده و بدنه  ــدوق عقب به علت آفتاب خوردگى دچار س ــور و درب صن درب موت
خودرو نيز خوردگى نياز دارد كه طبق نظر كارشناس بدون در نظر گرفتن  خالفى، جرائم و ساير ديونات 
ــده، روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 از ساعت 9 الى 12  به مبلغ يكصد و هفتاد ميليون ريال ارزيابى ش
در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مه والت واقع در مه والت فيض آباد بلوار خرمشهر جنب اداره جهاد 
ــد مزايده از مبلغ كارشناسى شده شروع و به باالترين قيمت  ــاورزى از طريق مزايده به فروش مى رس كش
ــود و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق  ــنهادى نقداً فروخته مى ش پيش
مزايده نقداً وصول خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد 

از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. م.الف 6/98/68   آ-9809316
تاريخ انتشار: 98/7/25

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مه والت- على اكبر شجاعى

اگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
ــادات خواهان مهدى زيورى ، دادخواستى به طرفيت خواندگان اهالى  ــتاى حسين آباد س  به اهالى روس
روستاى حسين آباد سادات به خواسته استرداد ثمن ، مطالبه خسارت و اعالم بطالن معامله ؛ مطرح كه 
ــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9809985610200500 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى  به اين ش
ــيدگى  به پرونده فوق مورخ 98/9/4 ساعت 9 تعيين كه حسب ماده  ــتان بيرجند ثبت و وقت رس شهرس
ــار آگهى به دفتر  ــت خواهان مراتب اگهى مى گردد تا خواندگان پس از تاريخ انتش قانون آ.د.م و درخواس
ــيدگى در  ــت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس ــخه ثانى دادخواس دادگاه مراجعه و نس
دادگاه حاضر گردد . منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بيرجندـ  محسن مؤيدى نيا استان 
ــهداى عبادىـ  دادگسترى شهرستان  ــتان بيرجندـ  ميدان طالقانىـ  بلوار ش ــان جنوبىـ  شهرس خراس

بيرجند ـ آ-9809300
كد پستى 9719873456 ـ تلفن : 05632393300 

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︋︀ن ︋﹫﹠︀﹜﹢د ﹡﹫︪︀︋﹢ر ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۵٠ و 
١٠٣٨٠٠۴٢۶٢٩ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,١۴ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٠١۶٠ ﹝﹢رخ ٢١,۶,٩٨ 
اداره ︑︺ــ︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - آ﹇︀ی ﹝︖﹫︡ ا︀ز ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠۶٢٧۶٢٠٧١ ︋︧ــ﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی ︻︊︡ا﹜﹥ ︫﹢︫﹩ ﹡︧︉ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
 ︉︧﹡ ﹩︫﹢︫ ︡﹝﹞ و آ﹇︀ی ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ٠٩٢٠٢٩۵٢١۵ ﹩﹚﹞
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠۶٣٩٨٩١٠٨ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝﹠︪﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا﹡︐︀ب ︫ــ︡﹡︡ ٢ - ﹋﹙﹫﹥ ﹇︣ارداد 
﹨︀ وا︨ــ﹠︀د ر︨ــ﹞﹩ و ︑︺︡ آور ︋︀﹡﹊﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹉،︨ــ﹀︐﹥،︋︣ات و اوراق ︋︀دار ︋︀ ا﹝︱︀ء ︔︀︋️ 
آ﹇︀ی ︻︊︡ا﹜﹥ ︫﹢︫ــ﹩ ﹡︧︉ ( ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و﹝︡︣︻︀﹝﹏) ︋﹥ ا︑﹀︀ق آ﹇︀ی ﹝︖﹫︡ ا︀ز   
( ر︡﹞ ️﹫﹫﹨ ︦﹫︣ه) و ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹫︊︀︫ــ︡ و ا︨﹠︀د ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︀ ا﹝︱︀ی 

آ﹇︀ی ︻︊︡ا﹜﹥ ︫﹢︫﹩ ﹡︧︉(﹝︡︣ ︻︀﹝﹏) و ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 

︾﹫︣︑︖︀ری ز︋︣︠︀ن (۶٣٣٠٧٨)

/ع
۹۸
۰۹
۲۶
۱

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︠﹫﹞ ﹢︑︣︎ ﹤︣︣ ا﹝︀م ر︲︀ ع ︵﹢س ﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۵٧٨ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶١٨۴٢۴

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,١۵ و﹡︀﹝ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٢٠,٩٧,١٧۴۵١٣ 
 ﹩﹢︧ــ﹫﹟ ور︫ــ- ︀ذ ︫ــ︡ : ١︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ ︪︡ــ﹞ ﹩︐︧ــ︤︋ رخ ١٣٩٧,١٢,٢٢ اداره﹢﹞
︑︣︊︤ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٨٩٠٠٠٣ ︋︧ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢-︾﹑﹝︺﹙﹩ ﹁︫︣ــ︀﹝﹙﹢ ︋﹥ 
﹞︀ره   ︫﹤ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٣٠١٧٩٠١١ ︋︧ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٣-︾﹑﹝︺﹙﹩ ﹁︫︣ــ︀﹝﹙﹢︋ 
 ️﹝︧ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨۴٩٣٩٧٢٢٧︋   ︫﹤ ﹫︡ی︋  ︤ا﹡﹥ دار ۴-︨ــ﹫︡ر︲︀︨  ︧ــ﹞️︠   ︋٠٧٣٠١٧٩٠١١﹩﹚﹞
 ️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢١۶٧٨۶٨١︋   ︫﹤ ﹫︡ی︋  ︀ل( ۵-︨﹫︡﹝﹞︡︗﹢اد︨  ﹝︡︣︻︀﹝﹏(︋︣ای ﹝︡ت ٢︨ 
︻︱﹢ا︮﹙﹩ ۶-ز﹨︣ا︨ــ﹫︡ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨٩۶۶٧۴١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ا︮﹙﹩ ︋︣ای ﹝︡ت ︨﹥ 
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ آور ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︋︀ ا﹝︱︀ی ︡︺︑ ︀دار و︋ ︀ب ︫ــ︡﹡︡︑﹞︀﹝﹩ ا︨ــ﹠︀د و اوراق︐﹡︨ــ︀ل ا
︤ا﹡﹥ دار آ﹇︀ی   ︠︀ ︤ی︣︊︑ ﹩﹢︧ــ﹫﹟ ور︫ــ ︀ ــ﹫︡ی ــ﹫︡ر︲︀︨  ︀ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه آ﹇︀ی︨ 

︾﹑﹝︺﹙﹩ ﹁︣ ︫︀﹝﹙﹢ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 

(۶٣٣٠٩٠) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

/ع
۹۸
۰۹
۲۷
۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︋︀ن ︋﹫﹠︀﹜﹢د 
﹡﹫︪︀︋﹢ر ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۵٠ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠۴٢۶٢٩
︻﹞﹢﹝ــ﹩                  ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
ــ﹞︀ره  ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,١٣ و ﹡︀﹝﹥︫ 
٩٢٨١ ﹝ــ﹢رخ ٩٨,۵,٣١ اداره ︑︺ــ︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه 
ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡: 
١-ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︗︡︡ ︫︣﹋️ ﹝︪︐﹞﹏ ︋︣ ۵٢ ﹝︀ده 

و ٢٨ ︑︊︭︣ه ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 
﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز︋︣︠︀ن (۶٣٣٠٩١)

/ع
۹۸
۰۹
۲۸
۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی رو︨︐︀﹩ ︑︖﹟ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣١ و 
١٠٨۶٠٠۵٢٧۴٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٠٧ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ۵٠۶,١٩,١۴,٢٠۶١ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٠٨ 
اداره ︑︺︀ون رو︨ــ︐︫ ﹩︀︨︣︐︀ن ︨︣︠︦ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : - آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ︠﹙﹫﹙﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٨١٠٠٠٨٣٣۵ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د﹊ ﹤﹫﹚﹋ - .︡︀، ﹇︣ارداد﹨︀ و ا︨﹠︀د و اورا﹇﹩ ﹋﹥ ا︖︀د 
︑︺︡ی ︋︣ای ︫ــ︣﹋️ ﹡﹞︀︡ و ︀ ︑﹞︀م و ︀ ﹇︧ــ﹞︐﹩ از ﹅ ︫︣﹋️ را ﹝﹠︐﹀﹩ ︨ــ︀زد ، ︋︀︨︐︓﹠︀ی ﹝﹢اردی ﹋﹥ 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر اداره ا﹝﹢ر ︗︀ری ︫ــ︣﹋️ ︑︣︑﹫︉ ︠︀︮﹩ داده ︋︀︫ــ︡ ︎︦ از ︑︭﹢︡﹞ ️﹫﹨ ︉︣ه 
︋︀ ا﹝︱︀ء ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ، اوراق ︻︀دی ︫ــ︣﹋️ ﹁﹆︳ ︋︀ 
ا﹝︱︀ی ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︮︀در ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ﹝﹍︣ ﹝︣ا︨﹑ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹋﹥ ︋︀ ا﹝︱︀ء ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︮﹢رت 
 ﹅ ︦﹫ر ︉︀﹡ ا﹨︡ ︋﹢د و﹢︠ ︦﹫ر ︉︀﹡ ︡ه︺︋ او ︿︀︸︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ا﹨︡ ﹎︣﹁️ و در ︾﹫︀ب ر﹢︠
ا﹝︱︀ را دارد. ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور و ر︨ــ﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ︎︦ ار ︑︭﹢︡﹞ ️﹫﹨ ︉︣ه ︋︀ 
ا﹝︱︀ء ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و در ︾﹫︀ب ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 

﹡︀︉ ر ︦﹫﹅ ا﹝︱︀ را دارد. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۶٣٣١٣۵) ︨︦︠︣

/ع
۹۸
۰۹
۲۸
۱

      صفحه 11

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى/برابر راى شماره 98/958 مورخ07/01/ 98 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرف مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اسماعيل صمدى فرزند 
ــماره شناسنامه 4192 صادره ازاسدآباد  در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت  ذبيح اله بش
ــمتى از پالك 66 اصلى جهت الحاق به ملك مجاور پالك 66/303  16/38 متر مربع در قس
اصلى واقع دراسدآباد كمربندى شهدا خريدارى  با واسطه از مالك رسمى آقاى وراث عيسى 
ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز  چنگيزى محرز گرديده اس
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بدهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف  351)/آ9808602
تاريخ انتشار اول  98/07/10
تاريخ انتشار دوم  98/07/25

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
ــماره 98/962 مورخ07/04/ 98 هيات اول  ــمى/برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــارض متقاضى آقاى صفدر  ــدآباد تصرفات مالكانه بالمع ــد ثبتى حوزه ثبت ملك اس در واح
كرمى فرزند اكبر بشماره شناسنامه 47 صادره ازاسدآباد  در ششدانگ يك باب ساختمان به 
ــاحت 252/65 متر مربع در قسمتى از پالك شماره1634 اصلى واقع دراسدآباد شهرك  مس
پاسداران خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى  وفاء اله فتوحى محرز گرديده است. لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بدهى  ــليم اعتراض،دادخواس يك ماه از تاريخ تس
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف  355)/آ9808603

تاريخ انتشار اول  98/07/10
تاريخ انتشار دوم  98/07/25

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
ــماره 94/3193 مورخ10/06/ 94 هيات اول  ــند رسمى/برابر راى ش ــاختمانهاى فاقد س و س
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرف مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قربان حيدرى 
ــنامه 460 صادره ازتويسركان  در ششدانگ يك باب ساختمان  ــماره شناس فرزند يارمراد بش
ــاحت 125/02 متر مربع در قسمتى از پالك 66 اصلى واقع دراسدآباد بلوار 22 بهمن  به مس
كوچه شهيد كاشفى خريدارى  با واسطه از مالك رسمى آقايان يداهللا موذن و عبداهللا موذن 
ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى  محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور س ش
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند.بدهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف  349)/9808604
تاريخ انتشار اول  98/07/10
تاريخ انتشار دوم  98/07/25

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــن نامه قانون تعيي ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــمى /برابر راى شماره 139860308001002375 ـ 1398/06/16 هيات  ساختمانهاى فاقد سند رس
اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ــد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  محمد اكرم ميرصادقى  واح
ــبت به  ــماره ملى 0651721458نس ــنامه 607صادره از بيرجند و ش ــماره شناس فرزند محمدعلى بش
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 8595 متر مربع بپالك شماره  1509 فرعى از 433- شش
ــت . لذا به منظور اطالع  اصلى بخش 2بيرجند از محل مالكيت اقاى رمضان فاروقى محرز گرديده اس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض  مالكيت متقاضى اعتراضى داش

ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست  خود رابه اين اداره تس
ــدت مذكور وعدم وصول  ــت در صورت انقضاى م ــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــود را به مراج خ

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808621
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/25

على فضلى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــن نامه قانون تعيي ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــمى /برابر راى شماره 139860308001002374 ـ 1398/06/16 هيات  ساختمانهاى فاقد سند رس
اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ــد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  محمد اكرم ميرصادقى  واح
ــبت به  ــماره ملى 0651721458نس ــنامه 607صادره از بيرجند و ش ــماره شناس فرزند محمدعلى بش
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 6407متر مربع پالك شماره 1512فرعى از 433-اصلى 
ــت . لذا به منظور اطالع عموم  ــد از محل ماكيت اقاى على باز بجدى محرز گرديده اس ــش 2بيرجن بخ
ــند  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض  مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست  خود رابه اين اداره تس
ــدت مذكور وعدم وصول  ــت در صورت انقضاى م ــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــود را به مراج خ

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808622
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/25

على فضلى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــن نامه قانون تعيي ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى/ برابر راى شماره 139860308001001373 ـ 1398/03/30  هيات  س

ــند رسمى مستقر  ــاختمانهاى فاقد س اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى برات اله صداقت خواه 
فرزند حسن   بشماره شناسنامه  7 صادره از بيرجند و شماره ملى 5239736057نسبت به ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 131/24   مترمربع قسمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل 
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــتگردى محرز گرديده اس ــيد غالمرضا دس مالكيت اقاى س
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد.9808623
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/25

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــون تعيين تكليف  ــماره 139860301060001498هيات اول/ موضوع قان ــمى برابرراى ش ــند رس س
ــتقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره شناسنامه14صادره ازورامين  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فرزانه تات فرزند ناصر بش
ــى از3 اصلى واقع درقريه  ــماره37 فرع ــاحت108مترمربع پالك ش ــدانگ يك باب خانه به مس درشش
ــت لذابه  ــيركوند محرز گرديده اس ــران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت بهرام ش ــزك ته كهري
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش به صدور س
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد436ث/م الف.9809318
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/7/10

 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/25
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹎﹑ب ﹡﹢ش ا﹜︊︣ز (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧٢٢٧                  
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٩٨٠٠۵٩٢٢۶

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : 
آ﹇︀ی ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ﹝︡ی زاده ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩:۴٣٢٢٧۵٢٩١٨ ︋﹥ ︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
 ️﹫﹨ ﹢︱︻ و ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩: ۴٣٢٢٧۶٣١٧٠︋  آ﹇︀ی ﹞ ︡﹞︀︡ی زاده︫ 
 ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ۴٣٢٢٨۴۶۴٢۴: ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫ ﹩﹀︫︣ــ ﹩﹞︣ه ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ا ﹝﹊︀ر︡﹞
﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡ــ︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡آور ︫ــ︣﹋️ ︋︀ 
ا﹝︱︀ی ﹝ ﹏﹞︀︻︣︡︀ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹊﹩ د﹍︣ از ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
 ️﹫﹨ ︦﹫ــ︀ ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︫ــ︣﹋️ و اوراق ︻︀دی و اداری ︋ــ︀ ا﹝︱︀ی ︣﹞ ︀ــ︣اه ︋ــ﹝﹨

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ︣ه︡﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۶٣٣٨٢٢) ﹟︤و﹇

/ع
۹۸
۰۹
۲۹
۴

 ︀﹢︎ ️︺﹠︮ ︀﹊︣ات ︫︣﹋️ را﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٠٢۵٨                          

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۵٩۶٣۶
﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٧,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
 ️﹁︀ ︀ق﹛ــ﹏ ا١ - ﹝﹢︲﹢ع ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ
 :︡و ﹝ــ︀ده ﹝︣︋﹢︵ــ﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮ــ﹑ح ﹎︣د
واردات و ︮ــ︀درات و ︣︠ــ︡ و ﹁︣وش ﹁︣آورده 
ــ︀︠️ و  ﹨ــ︀ی ﹡﹀︐ــ﹩ ﹎︀ز ﹝︀︹ و CNG ︵︣ا﹩ و︨ 
﹡︭ــ︉ و راه ا﹡ــ︡ازی ︀︎︀﹡﹥ و ذ︠﹫︣ه ︨ــ︀زی ﹎︀ز 
﹝︀︹ و CNG ︎ــ︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم و ︔︊️ 
﹝﹢︲ــ﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹁ــ﹢ق ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ︮ــ︡ور ︎︣وا﹡﹥ 

 ︫︡︀︊﹫﹝﹡ ️﹫﹛︀︺﹁
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۶٣٣٠٨۴)

/ع
۹۸
۰۹
۲۷
۶

آ﹎﹩ ا﹡﹑ل ︫︣﹋️ ︑︭︭﹩ روان 
︫﹠︀︨﹩ و ︻﹙﹢م ︫﹠︀︠︐﹩ ﹨﹫﹢ا ﹝﹢︨︧﹥ 

︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٧٩١ و                                               
١۴٠٠٧٢٠٧٢٨١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
ــ︡:  ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٧,١۶ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
-︫ــ︣﹋️ ﹝︢﹋ــ﹢ر در ︑︀رــ ﹁﹢ق ﹝﹠ــ﹏ ا︻﹑م 
 ︣︡﹞ ️﹝︣ی ︋﹥ ︨ــ﹀︷﹞ ︡ــ﹝﹞ ــ︡ و آ﹇ــ︀ی︣د﹎
︑︭﹀﹫﹥ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴۶۴١١٠۶٩ ︋﹥ ﹝︡ت دو ︨︀ل 
 -︪︡ــ﹞ : ﹤﹫﹀︭︑ ﹏﹞ ﹩﹡︀︪ــ﹡ .︡ــ﹟ ﹎︣د﹫﹫︺︑
︋﹙ــ﹢ار ﹨﹀️ ︑﹫ــ︣- ﹨﹀️ ︑﹫︣ ٣۵- ︋︺ــ︡ از ︀ر 

راه ﹇︀﹛ ︎﹑ک ١٩ ﹝﹫︊︀︫︡ . 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۶٣٣١۴١)

/ع
۹۸
۰۹
۲۸
۲

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨︐﹊︀ن ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣٧٩٠                                     
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٠۶٩٢۵۶٠

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠١,١٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
 ️﹫﹨ ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝٠٠۴٣۵۴٩٠٨١︋﹥ ︨ــ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︀ر ︋﹥ ︫ــ︐﹞ ر﹢︎ ︀︲︣﹫﹚︻
 ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝٠٠۴٧۴١١٩٩۶ ︋﹥ ︨ــ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︀ر ︋﹥ ︫ــ︐﹞ ــ︣ه - آزاده ︎﹢ر︡﹞
﹝︡︣ه - ﹁︫︣ــ︐﹥ ︨︍︀﹡﹙﹢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٨٨٩۴٧۵۴٢ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
 ،﹤︐﹀︨ ،﹉ ﹤﹚﹝︗ آور ︫︣﹋️ از ︡︺︑ ︀دار و︋ ا︨﹠︀د و اوراق ﹤﹫﹚﹋ .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا
︋ــ︣ات، اوراق ︋︀دار، ︋︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹊﹩ از ا︻︱︀ء ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ 
 ︣﹞ و ﹏﹞︀︻︣︡﹞ آور ︋︀ ا﹝︱ــ︀ء ︡︺︑ ︣︊︀ت اداری و ︾﹫ــ︑︀﹊﹞ ︣︀︋︀︫ــ︡ و ︨ــ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان 

(۶٣٣٠٠٢)

/ع
۹۸
۰۹
۳۰
۸
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فرهنگ و هنر

و در این نزدیکی

اربعین نیست حدیثی که فراموش شود

اشک ها! فصل تماشاست امانم بدهید
شوِق آیینه به چشم نگرانم بدهید

از شما می شنوم عطر گل یاسین را
خاک ها! رنگ یقینی به گمانم بدهید

جامی از اشک فراهم شد اگر،  ای مردم
به تسالِی دل همسفرانم بدهید

طول یک چلّه جدایی، به خدا یک عمر است
گاه خط و خبر از سیر زمانم بدهید

گر خبردار شدید از گل داودی من
یک شمیم از نفسش روح و روانم بدهید

پاره های دلم افتاده در این دشت، به خاک
رخصت گریه به گلگون کفنانم بدهید

کاکل آشفته، به خون خفته، در این جا سروی
باز در سایه اش آرامش جانم بدهید

این رباب است که با الله رخان می گوید:
ذکر الالیی گل را به زبانم بدهید

من که از عطر گل فاطمه مدهوش شدم
خبر از حال و هوای دگرانم بدهید

سجده ها کرده ام از بوسه بر این تربت پاک
طاقت از دست شد آرامش جانم بدهید

دشت لبریز گالب است اگر امکان دارد
برگی از آن گِل صد برگ نشانم بدهید

اربعین نیست حدیثی که فراموش شود
شعله عشق، نه آن است که خاموش شود

 فرهنــگ و هنر/ خدیجه زمانیان  بیشــتر 
صحبت هــای این روزها، دربــاره اربعین و زائران 
پیاده اش است. راهپیمایی بزرگی که تفاوت رنگ و 
نظر و نژاد نمی شناسد و همه اهالی اش را زیر بیرق 
آزادگی و دلدادگی به یک راه می کشاند. هر کسی 
راهی این سفر شده این روزها باز هم دلش در بند 
اربعین اســت و هر آن که راهی این سفر نشده، 

مشتاق چشیدن طعم این سفر است.
در این میان، یکی از راه هایی که می تواند مرهمی 
بر درد جاماندگی برای اربعین نرفته های امســال 
باشد مستنداتی اســت که به زبان های مختلف 
دنیای هنر درباره پیاده روی اربعین تهیه و تدارک 

دیده شده که کتاب یکی از آن هاست.
کتاب هایی که به مدد قلم نویســنده ها در دایره 
واژه ها و توصیف ها جا گرفته اند و گاه با عکس هایی 
از ایــن پیاده روی، فضاســازی ذهــن را تکمیل 

کرده اند. 
به همین مناسبت، به معرفی تعدادی از  آثار منتشر 

شده در باب سفرنامه نویسی اربعین می پردازیم:

  عمود 1400/ علی اکبر واالیی
کتاب »عمود 1400« روایت ســفر پیاده نجف تا 
کربالی نویسنده است. بنا به گفته نویسنده، او در 
نوشتن این کتاب هم به جغرافیای مسیر و هم به 
جزئیات آن توجه ویژه دارد. کتاب »عمود 1400« 

را نشر احیا در 136 صفحه منتشر کرده است.
علی اکبر واالیی نویسنده این کتاب معتقد است 
تجربیــات موجود در کتابــش می تواند به زائران 
اربعین پیش از عزیمتشان کمک کند و کسی هم 
که به این سفر نرفته با آن ارتباط برقرار می کند. 
او گفته است:»من حس های خود را در این کتاب 
بیان کردم و در کنار آن به مکاشــفاتی که بیشتر 
جنبه معنوی داشته نیز اشاره کرده ام«. او نام کتاب 
را از عمود 1400 این مســیر با توجه به گذشت 
14 قرن از ظهور اسالم و از سوی دیگر چشم انداز 

توسعه 1400 کشور انتخاب کرده است.

  ستون 1452/ کیوان امجدیان 
این کتــاب مجموعــه خاطرات اربعین اســت؛ 
خاطرات ســاده کســانی که پای پیاده به زیارت 
امام حســین)ع( رفته بودند. کتــاب دربردارنده 
72 خاطره اســت و نویسنده به این خاطرات تم 
داستانی داده است. داستان ها همه کوتاه هستند و 
زائران می توانند در مدت زمان اندک، کتاب را تمام 
کنند. 72 داستان به نیت 72 تن که در روز عاشورا 

به شهادت رسیدند.
امجدیان با اشــاره به ادامه داشتن این کتاب در 
مجلدهای بعدی گفته است: قرار است خاطرات 
اربعین در مجلدهای این کتاب به 1452 داستان 
برسد؛ منظور از ســتون 1452 ستونی است که 
روبه روی حرم حضرت ابوالفضل قرار دارد و آخرین 

ستون مسیر پیاده روی اربعین است.

  ستون 1453/ مسلم ناصری
کتاب ستون 1453 نوشته مسلم ناصری روایتی 
ســیال از گذشته به حال و از واقعیت تا خیال در 

بســتر پیاده روی اربعین است. مسلم ناصری که 
نویســنده ای تاریخدان است، در این کتاب تاریخ 
را دستمایه داستان نویسی اش کرده و از مرزهای 
مکان و زمان عبور می کند تا به پاسخ هایی برای 

مسائل روز جامعه خود برسد.
نام این کتاب برگرفته از آخرین ستون از ستون های 
مسیر پیاده روی نجف تا کربالست که منتهی به 
حرم سید الشهدا)ع( می شود و بر این اساس حتی 
نام کتاب نیز چیزی میان واقعیت و خیال است، 
چرا که اساساً چنین ستونی وجود خارجی ندارد 
و اشاره ای است به خود بارگاه حضرت اباعبداهلل)ع(.

  به سفارش مادرم/ 
احسان حسینی نسب

»به سفارش مادرم« از تازه رسیده های به نشر است. 
نوپایی که نیامده به چاپ چهارم رسید. این کتاب 
که قرار بود با محوریت عکس و عکس نوشــته به 
چاپ برســد، به مجموعه مستندنگاری و عکس 
تبدیل شــد. این اثــر در 328 صفحه و با قیمت 
36هزار تومان توسط به نشر به چاپ رسیده است.

احسان حسینی نسب »به سفارش مادرم« را نوشته 
است. او پیش از این کتاب »مکاشفه در تریلی« را 
که یک تک نگاری بلند و در واقع گزارشی از سفر 
کوله گردی به هرمز با تریلی، کامیون و خودرو های 
عبوری است، به رشته تحریر درآورده است. جالب 
اینکه او در مقدمه »به سفارش مادرم« آورده است 
که دوست نداشته در هیچ ایامی  به عراق سفر کند، 

خاصه در ایام اربعین.
او این ســفر را یک مأموریــت خانوادگی خوانده 
که به واســطه مأموریت در عراق، باید گزارشــی 
به خانواده اش تحویل دهد و همین تفاوت سبب 
می شود نویسنده نه تنها از سر ارادت که نگاهی نو 

به اربعین داشته باشد. حسینی نسب در طول 10 
روز بــا 150 نفر صحبت کرده و در نهایت به 23 
روایت که منحصربه فردترین بودند، پرداخته است. 
وهب رامزی سرپرست تیم عکاسان و مهدی ثائبی 

مدیر تولید »به سفارش مادرم« بوده اند. 

  احضاریه/ علی مؤذنی
رمان احضاریه، که به استناد متن آن برای نگارش 
آن ســه سال زمان صرف شده است روایتی است 
داستانی که دستمایه خلق آن سفر راوی به کربال 

برای شرکت در پیاده روی اربعین است.
راوی داســتان مؤذنی روزنامه نگاری است که به 
واسطه اصرار و پیشنهاد یکی از دوستانش راهی 
سفر کربال می شود و در حین مقدمه چینی برای 
این سفر است که خوابی عجیب توسط خواهرش 
دیده می شود که به سفر او ارتباط پیدا می کند و 
همین خواب و تالش خواهرش برای همراه شدن 
با برادر در این ســفر ماجراهای رمان را به پیش 
می برد. نشــر اســم این رمان را در 223 صفحه 

منتشر کرده است.
و  فیلم نامــه  داســتان نویس،  مؤذنــی  علــی 

نمایشــنامه نویس و کارگردان ایرانی است که به 
صورت جدی و مستمر پیگیر کار داستان نویسی 

در سه دهه گذشته بوده است.

  پادشاهان پیاده/ بهزاد دانشگر 
و محمدعلی جعفری

بهزاد دانشــگر و محمدعلی جعفــری، همراه با 
مترجمان عربی و انگلیسی، در سفر زیارت اربعین 
عازم نجف و کربال شده اند. آنان در این سفر سراغ 
نســبت افراد و زائران امام حســین)ع( رفته اند و 
حرف ها و خاطراتشــان از این زیارت پرشــکوه و 
نحوه پیوند خوردنشان با اباعبداهلل)ع( را پرس وجو 
کرده اند. همه اقشــار را می تــوان در این کتاب 
دیــد و خواند: ایرانی، عراقی، اروپایی، مســلمان، 
غیرمســلمان، شیعه یا سنی، زن و مرد و کوچک 
و بزرگ حتــی موکب دارها، پلیس، نویســنده، 
روزنامه نگار، عکاس، مجری، پزشــک. این کتاب 
داستان دلدادگی این آدم هاست به اباعبداهلل)ع(. 
داستان های بســیار جذاب و خواندنی از کشش 
کربال و پویش جاده  نجف تا کربال و پاهای تاول زده 

و دل های لک زده برای رسیدن به نینوا.
در تدوین و نگارش مصاحبه ها سعی بر این بوده 
که کمترین دخل و تصــرف در روایت ها صورت 
گیرد و همین است که این کتاب را خواندنی کرده 
است. خواندن خاطره با زبان جنوب شهر تهرانی و 
اصفهانی و شیرازی و یزدی، یا با لحن عرب لبنانی 
و فارسی دست وپا شکسته  تایلندی مقیم ایران، این 

کتاب را خواندنی و جذاب کرده است.

  موکب آمستردام/ بهزاد دانشگر
»موکب آمســتردام«، خرده روایت هایی اســت از 
زائران دوردست سیدالشهدا؛ زائرانی که از اروپا به 

مقصد زیارت پیاده  امام حسین )ع( رهسپار شده اند.
زائرانــی که امام حســین )ع( را نــه در کربال و 
نجف و قم و مشــهد و...، بلکه در قلب اروپا یافته  
و دریافته اند که عشــق حسین)ع( زمین، زمان و 
مکان نمی شناســد و چه بخواهی و چه نخواهی 
عالمگیر خواهد شد. فقط باید خود را به این دریای 

عظیم سپرد تا به ساحل آرامش رسید.
»موکب آمســتردام« دومین گام و تالش پس از 
کتاب موفق پادشاهان پیاده است که در کمتر از 

یک سال به چاپ پنجم رسید.
بهزاد دانشــگر، در این کتاب در تالش اســت با 
به تصویر کشیدن عشــق زائران امام حسین)ع(، 
روایتی از تالش آنان برای فدا شــدن در مســیر 

سیدالشهدا را برای مخاطبان تصویر کند.
این کتاب تالشــی اســت برای بازنمایی خرده 
روایت هایی هرچند کوتاه و ناقص از عشق و ارادت 
کسانی که به هر نحوی در این آیین باشکوه حضور 
دارند؛ چه به شکل میهمان یا میزبان، چه از راه دور 
یا نزدیک. زائرانی که خود را گم کرده اند و تازه در 
کربال خود را می یابند و آنجاست که درک می کنند 

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست.

  درنگی در نجف/جواد کالته
»درنگی در نجف« یکی دیگر از کتاب هایی است 
که در قالب ســفرنامه اربعین به قلم جواد کالته 

عربی منتشر شد.
نویسنده در این کتاب، شرح نخستین سفر خود به 
کربال را با قلمی روان و جذاب ارائه می دهد. جواد 
کالته عربی از نویسندگان حوزه دفاع مقدس است. 
او ایــن اثر را جدا از مناســبات و محدودیت های 
مرســوم در برخی سفرنامه ها و تنها برای شریک 
کردن مخاطب در حس و حال معنوی خود نوشته 
اســت. این نکته سبب شده تا »درنگی در نجف« 
خواننده را با خود همراه ســاخته و او را میهمان 

عتبات عالیات و اماکن مقدس نماید. 

  به صحرا شدم، عشق باریده بود/ 
غالمعلی حداد عادل

او در ســال 13۹6 به نجف اشــرف مــی رود و با 
سیل عظیم راهپیمایان اربعین هم مسیر می شود 
و شــرحی از جریان این راهپیمایی و اتفاق های 
روی داده در مســیر نجف به کربال را در کتابی با 
عنوانی برگرفته از تذکره االولیا عطار نیشابوری ارائه 

می کند: »به صحرا شدم، عشق باریده بود«.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این 
اثر کم بــرگ ولی پُربار پس از بیان گزارشــی 
از این ســفر معنــوی و حال و هوای مســیر 
راهپیمایــی و موکب هــا و زائــران، به تحلیل 
این پدیده بزرگ سیاســی، دینی و اجتماعی 
می پردازد و می گویــد: راهپیمایی اربعین تنها 
ســفری در جغرافیا نیســت، بلکه حرکتی در 
تاریــخ اســت؛ آن هم نه به گذشــته، بلکه به 
آینــده. آنچه به این ســفر جغرافیایی عمق و 
معنای تاریخی بخشــیده، تحولی است که در 
بصیرت راهپیمایان پدید آمده است. این کتاب 
از سوی دفتر نشر فرهنگ اسالمی  منتشر شد.

برش

می تواند  که  راه هایی  از  یکی 
برای  جاماندگی  درد  بر  مرهمی 
باشد  امسال  نرفته های  اربعین 
مستنداتی است که به زبان های 
مختلف دنیای هنر درباره پیاده روی 
اربعین تهیه و تدارک دیده شده 

که کتاب یکی از آن هاست

معرفی آثار منتشر شده با موضوع پیاده روی اربعین 

مرهمی ادبی بر داغ جاماندگان

محمدجواد غفورزاده)شفق(
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