
سوژه های جذاب سری جدید »گاندو«
مجتبی امینی، تهیه کننده سریال »گاندو« 
با انتشار توییتی در صفحه خود از احتمال 
ساخت سری جدید این مجموعه در ارتباط 
با ماجرای دستگیری روح اهلل زم خبر داده. 
امینی در صفحه توییترش نوشته است:»به 
همــراه کاروان هنرمنــدان چهل چراغ در 
پیاده روی اربعین بودیم. با خبر دستگیری 
روح اهلل زم این قدر زائران در چند ساعت گذشته برای فصل جدید گاندو پیشنهاد 
دادند متعجب شدیم. اگر نمی دانید، بدانید: همکاران جناب زم در داخل کشور که 

به رسوا شدن نزدیک می شوند، سوژه های جذاب تری هستند!«

مثل بچه  آدم کارتو بکن
محمدحسین مهدویان با انتشار تصویری 
از تندیس های افتخاراتش، در اینستاگرام 
نوشــت: »امــروز یــه دختــر کوچولوی 
دوست داشــتنی، بازیگوشی کرد و ناگهان 
دیدم که قفســه  تندیس ها فــرو ریخت. 
سیمرغ شیشــه ای که باالتر از همه بود، از 
قضا سخت تر ســقوط کرد و از چند نقطه 
لب پر شد و ترک برداشت. خب. من که می گم این فرو ریختن یک نشانه  است. 
افتخارات گذشــته تمام شدند. فرو ریختند. حاال مثل بچه  آدم به روبه روت نگاه 

کن و کارتو بکن«.

حال دلم خوب است
راحله امینیان، مجری برنامه تلویزیونی به 
خانه برمی گردیم که بــرای زیارت اربعین 
چند روزی است راهی عراق شده، با انتشار 
پستی در صفحه اینستاگرامش نوشت:»من 
این روز ها، شاهد مهربانی های خالصانه ای 
هســتم که هم منقلبم می کند و هم حال 
دلم خوب و خوب تر می شود. ارادت نوشت: 
ایــن برادران بزرگوار، ایرانی بودند. به اصرار خواســتند کفش های خاکی من را 
واکس بزنند. اما چیزی که من را هنوز منقلب نگه داشته، این بود که پس از اتمام 
واکس زدن کفش زائران، کف کفش را روی سرشون می کشیدند. من به قدری 
به هم ریختم که ناخودآگاه با صدای بلند گفتم برادر شرمنده ام نکن، دیدم سریع 
فرد کنار دستیشون هم این کار رو تکرار کردند و من فقط اشک ریختم، همین«.

حواسم بود قدم هایم هدر نرود
فضه سادات حسینی، گوینده خبر شبکه 
اول ســیما که این روزها در عراق به ســر 
می برد، در اینســتاگرام نوشــت:»در تمام 
مسیر حواسم بود قدم  هایم هدر نرود. یک 
به یک حاجاتم را مرور می کردم. جامانده ها، 
التماس دعــا گفته ها، آن ها کــه باید در 
دعاهایم می بودند. نمی دانم کجای راه بودم، 
حواسم کجا بود، سرم را که بلند کردم این پرچم در دست جوانان عراقی پیش 
رویم بود. در طریق الحســین)ع( دیگر همه چیز از ذهنــم رفت و در تمام راه 
شــکر می کردم خدا را بر نعمت حب الحســین)ع(. چه بدبختند و شقی آن ها 
که حسین)ع( را ندارند، آن ها که محبت حضرت ارباب و فرزندانشان در دلشان 

نیست، آن ها که حضرت زهرا)س( مادرشان نیست«.

 محمد تربت زاده  ایده اتصال دریای خزر به خلیج فارس 
برمی گردد به زمانی که روس ها می خواستند از طریق خزر 
به آب های آزاد برسند و ناصرالدین شاه هم حاضر بود پروژه 
اتصال خزر به خلیج فارس را واگذار کند به روس ها. آن 
زمان اما البد به دلیل کمبود امکانات، این ایده فقط در 
حد و  اندازه های یک آرزوی بلندپروازانه باقی ماند تا اینکه 
صدی و اندی سال بعد و در زمان دولت هاشمی رفسنجانی 
یک بار دیگر این ایده مطرح شد. تا همین پنج، شش سال 
پیش قرار بود پروژه انتقال آب دریای خزر عالوه بر متصل 
کردن دریاچه خزر به آب های آزاد، بشود ناجی کشاورزی 
و صنعِت استان های مرکزی مثل سمنان. در آن سال ها 
اما متخصصان اعالم کردند این پروژه سنگین چیزی در 
حدود 7 میلیارد دالر هزینه برمی دارد و منابع طبیعی را هم 
دچار مشکالت فراوان زیست محیطی می کند. به همین 
خاطر طرح اتصال خزر به خلیج فارس حدود 6 سال پیش 
احتماالً برای همیشه منتفی شد، اما از همان موقع ایده ای 
به نام »انتقال آب خزر به سمنان« در دستور کار دولت 
قرار گرفت و پس از چندین سال کشمکش باالخره چند 
روز پیش، پس از مخالفت رسمی »اداره کل منابع طبیعی 
معاون کالنتری،  عیسی  امضای  به  نامه ای   مازندران« 

و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  رئیس جمهور 
کشورمان رسید که در آن با طرح انتقال آب دریای خزر به 

فالت مرکزی ایران موافقت شده بود.

 هیچ کس سراغش را نگرفت
آخرین روزهای دولت اصالحات بود که ایده انتقال آب 
دریــای خزر به فالت مرکزی ایران برای نخســتین بار 
مطرح شد. هشتم تیر 84 بود که کارگروه بررسی تأمین 
آب استان سمنان با حضور چهره های دولتِی همان زمان 
از جمله محمدرضا عــارف و حبیب اهلل بی طرف، طرح 
انتقال آب خزر به ســمنان را تصویــب کرد. از آنجایی 
که ابعاد کارشناســی این طرح هیچ جوره مورد بررسی 
قرار نگرفته بود، این طرح حدود پنج سال معلق ماند تا 
اینکه سال 89، دولت احمدی نژاد یک بار دیگر آن را در 
دستور کارش قرار داد. دو سال بعد هم پروژه انتقال آب 
به مرحله اجرا رسید و حتی شرکت »توسعه منابع آب و 
نیروی ایران« هم مسئولیت عملی کردن آن را به عهده 
گرفت، اما هیچ کس نفهمید چه اتفاقی افتاد که اجرای 
این طرح یک بار دیگر لغو شد و تا سال ها بعد هیچ کس 

سراغ آن را نگرفت.

 در تاریخ ماندگار می شود؟
»از نظر دولت مشکالت انتقال آب از شمال ایران به استان 
سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز 
انجام شده است. اگر سرمایه داری بخواهد برای انتقال آب 
از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، 
دولت آمادگی دارد امکانات الزم را در اختیار او قرار دهد«.

ایــن صحبت ها را »حســن روحانی« در آذرماه ســال 
گذشته، در سفر اســتانی به سمنان مطرح کرد. پس از 
آن هم عیسی کالنتری - رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست- اعالم کرد: »انتقال آب از دریا به داخل سرزمین 
برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف کنندگان صنعتی، آب 
شــرب و بهداشت مردم درصورت نیاز و با رعایت ضوابط 
زیست محیطی از نظر من بالمانع است و با توجه به اینکه 
انتقال آب برعهده وزارت نیرو است و محیط  زیست وظیفه 
دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشــته باشد که حداقل 
خسارت به محیط  زیست وارد شود، تالش خود را در این 

حوزه خواهیم کرد«.
این البته درحالی بود که ازهمان زمان، مسئوالن محلی 
مازندران و انواع و اقسام کارشناسان محیط زیستی، این 
پروژه را یک فاجعه محیط زیستی می دانستند. فاجعه ای 
که به قول خودشــان می تواند در آینده منجر به خشک 
شدن دریاچه خزر و تغییر اکوسیستم جهان شود. عیسی 
کالنتری اما بی خیاِل این انتقادها و مخالفت رسمی »اداره 
کل منابع طبیعی مازنــدران« چند روز پیش پای طرح 
انتقال آب خزر به فالت مرکزی کشــور را امضا زد تا به 
قول بعضی از منتقدان تندرو، نامش را به عنوان مسبب 
اصلی فاجعه احتمالی دریای خزر، برای همیشه در تاریخ 

ثبت کند!

 تخریب جنگل های هیرکانی
مخالف های طرح انتقال آب دریای خزر که تعدادشــان 
هم کم نیست، معتقدند اجرای چنین پروژه ای، نیازمند 
پژوهش های پیچیده زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی 
اســت که دست کم 6 ســال زمان می برد. عالوه بر این، 
آن هایی که متخصص ترنــد می گویند به ازای انتقال هر 
یک تُن آب، ســه تن نمک به دریای خزر برمی گردد که 
در مدت کوتاهی می تواند تمام موجودات زنده خزر را از 

بین ببرد.
گذشته از این موضوع، در بند 9 طرح انتقال آب خزر به 
فالت مرکزی کشور، آمده است:» بیش از ۱۱ کیلومتر از 
مسیر پیشنهادی انتقال لوله آب از جنگل های هیرکانی 
عبور می کند«. کارشــناس های منتقد اما می گویند6۳ 
کیلومتر از طرح شیرین ســازی و انتقال آب خزر به کویر 
مرکزی از قلب جنگل های هیرکانــی می گذرد و پروژه 
لوله گذاری و ساخت ایســتگاه های متعدد پمپاژ، ایجاد 
جاده دسترسی و عبور ماشین آالت سنگین از کهن ترین 
و حیاتی ترین رویشــگاه ســبز ایران یعنی جنگل های 

هیرکانی، می تواند آسیب جبران ناپذیری به جنگل بزند.

 3 لیتر شورآبه
در بخش دیگری از طرح انتقال آب دریای خزر اعالم شده 
که در طول مسیر پیشنهادی، پنج ایستگاه پمپاژ در استان 
مازندران نصب خواهد شد اما طبق اعالم متخصصان این 
حوزه، انتقال نیروی برق به این ایستگاه ها که تمامشان در 
مناطق جنگلی قرار دارند، ممکن نیست مگر با تخریب 
گســترده این مناطق جنگلی. حتی اگر بی خیاِل نابودی 
جنگل ها هم شویم، طبق گفته منتقدان، از هر پنج لیتر 
آب دریا دو لیتر قابل شــیرین کردن و ۳ لیتر شــورآبه و 
پساب اســت که در طرح انتقال آب خزر، هیچ اشاره ای 
به آن نشده و معلوم نیست مسئوالن می خواهند با این ۳ 
لیتر آب شور که می تواند خاک مناطق مرکزی ایران را تا 

سالیان طوالنی غیرقابل کشت کند، چه کار کنند!

 6 هزار میلیارد
جــدا از پیامدهای زیســت محیطی این پــروژه، طبق 
بررسی  های اولیه، هزینه شیرین کردن یک لیتر آب دریا 
پیش از انتقال، بیشتر از تولید یک لیتر نوشابه درجه یک 
خواهد بود. حاال اگر قرار باشد هزینه های سنگین انتقال 
را هم در نظر بگیریم، احتماالً هزینه های این طرح ســر 
به فلک می کشد. البته دولت هنوز هزینه های اجرای این 
پروژه را اعالم نکرده اما حدود دو سال پیش که قرار بود 
اجرا شود، کارشناسان اقتصادی هزینه ای در حدود 6 هزار 
میلیارد را برای آن تخمین زده بودند. این یعنی اگر قرار 

باشــد بودجه عمومی صرف انجام این طرح شود هر متر 
مکعب آب چیــزی در حدود ۳هزار و 800 تومان هزینه 
برمی دارد. البته فراموش نکنید که 6 هزار میلیارد مربوط 
به زمانی اســت که دالر هنوز حدود ۳ هزار تومان بود و 

قیمت کاالها تا چهار برابر افزایش پیدا نکرده بود!

 طرِح چی، کشِک چی؟
در آن طرف ماجرا اما »عیسی کالنتری« پاسخ منتقدانش 
را این طور می دهد: »دریــای مازندران 80 هزار میلیارد 
مترمکعب آب دارد؛ آبــی که برای انتقال در نظر گرفته 
شــده در حدود ۱00 میلیون مترمکعب است یعنی یک 
هشتصد هزارم آب دریا. اینکه می گویند آب شور می شود، 
اشتباه است، چراکه مقدار شوری آن ۲ در ۱0 هزار درصد 
است، یعنی در حدود صفر است، اما از این آب می توانیم 
آب شــرب و صنعت را در استان سمنان تأمین کنیم. به 
افرادی که مدعی هســتند آب دریای مازندران به دلیل 
انتقال کم می شود، باید بگویم که ۱00 میلیون مترمکعب 
در مقابل 80 هزار میلیارد مترمکعب در حد صفر است«.

برخالف عیســی کالنتری اما وزارت نیرو ماجرا را به کل 
تکذیب می کند و در پاســخ به منتقــدان می گوید اصاًل 
پروژه ای در کار نیست! رضا اردکانیان - وزیر نیرو - درباره 
انتقادهایی که درزمینه طرح انتقال آب خزر مطرح شده، 
گفته اســت: »مجوز اولیه مربوط به سال ۱۳9۱ است و 
پس از آن سازمان محیط زیست بررسی هایشان را انجام 
می دهند که مجوز زیســت محیطی صادر شود یا نشود 
و یا مشــروط صادر شــود. تا ســال 96 هیچ عالمتی از 
این نظر وجود ندارد و طرف حســاب هم معموالً مجری 
طرح اســت که در این پروژه شرکت توسعه منابع آب و 
نیروی ایران اســت. در سال 96 یک مجوز مشروط داده 
شــده اما چون شرطش عملیاتی نبوده در سال 97 یک 
مجوز مشروط دیگر داده شده که آن هم عملیاتی نبوده 
و آنچه در این روزها رخ داده، نه موافقت با طرح اســت، 
نه مخالفت با آن و نه موافقت مشــروط است، نه بررسی 
مجدد طرح! در جلسه ای با حضور معاونان محیط زیست، 
مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران و سمنان و یک 
مدیرکل از وزارت نیرو، سلســله اطالعاتی را خواستند تا 
مطالعات جدید انجام گیرد و آن را بررسی کنند. این همه 
ماجراست و کار هنوز در همان مرحله ای است که پیش 

از این بوده است«.

 نه شوِر شور، نه بی نمِک بی نمک
ماجرا احتماالً نه به آن شوری است که منتقدان دوآتشه 
می گوینــد و نه به آن بی نمکی که عیســی کالنتری و 
وزیر نیرو ادعــا می کنند. اما وقتی حدود 40 نماینده در 
اعتراض بــه اجرای این طرح در مجلس تجمع می کنند 
و طرح استیضاح وزیر نیرو در مجلس به جریان می افتد، 
نه می شــود حرف های آقای وزیر را مبنی بر اینکه هنوز 
طرحی در کار نیســت، باور کرد و نه می شــود به ادعای 
منتقدانی که می گویند بــا اجرای این طرح جنگل های 
شمال کشور در کمتر از چند ده سال دیگر به طور کامل 
نابود می شــود، بی اعتنا بود. با این همه اما سکوت اهالی 
دولــت، تکذیب های پی در پی آن ها و بی توجهی شــان 
به انتقادهای دنباله دار رسانه ها و فعاالن محیط زیستی، 
سبب شده شــبکه های آن طرف آبی و رسانه های غربی 
تریبون را در اختیار بگیرند و ماجرای انتقال آب از دریای 
خزر را با عنوان »تخریب محیط زیست توسط جمهوری 

اسالمی« در مجامع بین المللی علم کنند!

چند خطی برای بازماندگان
یک:

 در را به روی مــن و »آفرینِش« 
از همه جا بی خبر باز که می کند، 
شوکه می شــویم. چشم ها و نوک 

دماغش به شدت سرخ اند.
تعارفمــان که می کند، آرام ُســر 

می خورد سمت آشپزخانه.
مات بــرده می مانیم جلــو در. از 

»گلی« و »آبان« هم هیچ اثری نیست.
انگار که سؤاِل نپرسیده مان را شنیده باشد از همانجا اطالع می دهد با پدرشان 

رفته اند شهربازی.
اما باز هــم حال و هوای خانه مبهم و خوفناک اســت. ُجنب نمی خوریم تا 

برگردد.
متعجب برمی گردد که: چرا خشکتون زده شماها؟

»آفرینش« بی رودربایســتی می گوید: معلوم نیست که ترسیدیم؟ بعد اشاره 
می زند به صورت خواهری.

جواب می شــنویم: یک نفر رو به من نشــون بدید وقت نوشتن وصیت نامه، 
اوضاعش بهتر از من باشه.

مثــل تیرخورده ها همانجا پهن زمین می شــوم. که خواهــری خنده کنان 
می گوید: ای بابا... حاال چرا غش می کنی... عزیِز خواهر! دیدیم عمری گذشته 
اَزمون، گفتیم اقالً یه چند خطی بنویسیم برای بازماندگان... که اونم از لطف 

شما، نصفه کاره موند فعالً.
آفرینش می پرد وسط که: عمه جون قبل قربونی هم یه آبی میدن به گوسفند 
طفلک. می ذاشتی وارد می شدیم بعد حرِف مردن و وصیت و وصی رو می زدی.

- ُخب دیگه... ببخشید ما از اوناش نیستیم حرفی رو پنهون کنیم.
دو:

بی برو برگرد حق با اوست. هرچند تلخ اما واقعیت همین است که مرگ، پیر 
و جوان سرش نمی شود و اگر نجنبیم دست آدمیزاد را می گذارد توی حنا.

چه بسا آدم های سالخورده ای که کم شدند از دنیا اما نامه آخرشان هیچ وقت 
الی کتابی، توی صندوقچه یا چمدانی پیدا نشد.

سه:
بــا آن خط خوانا، پنج صفحه تحریر کــرده بود اما فقط مجازمان می کند به 

خواندن سه صفحه.
می خوانیم... »آفرینش« با بی تابی، من در سکوت.

برای بار دوم، باز جا می خورم. احســاس می کنم چقدر کم خواهِر بزرگ ترم 
را می شناســم. حاال زمان آن شد که شناخت ســراغم بیاید. اسرار هویدا در 

وصیت نامه تکانم می دهد.
وقت بیرون آمدن از کتابخانه انگار مبدل می شوم به دو نفر؛ یکی خودم، یکی 

آنکه در درونم جان گرفته و پشِت هم حرف می زند.
- چرا تا به حال وصیت نامه ننوشته ای؟

- برای رفتن آماده ای؟
- چطور می شــود هی بروی آرامگاه، عزیزانت را در خاک بگذاری و باز رسم 
دنیا فراموشت بشود. به قول خواهری، مرگ که دیواِن حافظ نیست بشود آن را 

بست و لب طاقچه گذاشت.
- دقت کن از وقتی حرف یک تکه کاغذ شده هم الل شده ای، هم گیج، هم 

منگ... معلوم است یک جای کارت می لنگد بنده خدا.
- این زندگِی دیوانه، چرا این قدر دوست داشتنی است!؟

- کاش همه پدرها مثل آقاجان بعِد رفتن هم، یک صفحه با اوالدشان خلوت 
می کردند.

- اصالً یکی زنگ بزند، گلی و آبان برگردند. به خدا هواشناسی را چک کردم، 
یک ساعت دیگر قرار است باران بیاید.

 مجازآباد

شنبه 28مهر 1398
یک

اکتبر 2019 
 21 صفر 1441 20 

 سال سی و دوم  

 
ماره 9091 

ش
 

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine

.ir 

12

ورزش
رقابت های انتخابی هندبال المپیک 2020

شاهکارایران  در گام نخست
 حاال نوبت بحرین است!

هفته هفتم رقابت های لیگ برتر

 کالدرون با پیکان 
از منطقه خطر فرار می کند؟

 گفت وگوی قدس با استاد عباس اخوین، چهره ماندگار هنر خوشنویسی 

انقالب اسالمی، انقالبی در خوشنویسی ایجاد کرد

سعدی خوانِی امروزی
در وضعیت امروز، جامعه ما بیش از هر چیز محتاج مهربانی است. از درون خانه 
هر کدام از ما دیگری را به تهمتی می رانیم و از بیرون برخی چون روح اهلل زم 
و مســی علی نژاد به طور رسمی تحت الحمایه بیگانگان شده اند تا میان ما به 
هر بهانه ای اختالف بیفکنند. در این اوضاع که بحران های سیاسی و اجتماعی 
با بحران اقتصادی و تحریم، جدی تر شــده اند بیشتر از هر چیزی نوشداروی 
ما مهربانی و تکریم یکدیگر است. سعدی حکیم و سخن سرای بزرگ فارسی 
در کتاب ارجمند بوستان ذیل عنوان احسان، حکایتی نقل می کند که زمانی 
حضرت ابراهیم خلیل اهلل مدتی خانه اش بی میهمان مانده بود و همین موجب 
پریشانی او شــده بود: شنیدم که یک هفته ابن السبیل/نیامد به مهمانسرای 
خلیل/ز فرخنده خویی نخوردی بگاه/مگر بینوایی در آید ز راه/ برون رفت و هر 
جانبی بنگرید/بر اطراف وادی نگه کرد و دید/به تنها یکی در بیابان چو بید/سر و 
مویش از گرد پیری سپید/به دلداریش مرحبایی بگفت/به رسم کریمان صالیی 
بگفت/که ای چشم های مرا مردمک/یکی مردمی کن به نان و نمک/نعم گفت و 
برجست و برداشت گام/که دانست خلقش، علیه السالم... اما پیری که ابراهیم به 
عنوان میهمان به خانه آورده بود، گبر بود و به عبارتی از دین خارج بود. وقتی 
که ســفره انداختند آن پیر نام خدا را به زبان نیاورد و ابراهیم در این باره از او 
پرســید و او به آتش پرستی خود اقرار کرد. در این احوال ابراهیم برآشفت و از 
دعوت او پشــیمان شد و به فکر فرو رفت، که پروردگار با فرستادن فرشته ای 
به حضرت ابراهیم پیام داد که: سروش آمد از کردگار جلیل /به هیبت مالمت 
کنــان کای خلیل / منش داده صد ســال روزی و جان / تو را نفرت آمد از او 

یک زمان/گر او می برد پیش آتش سجود/تو وا پس چرا می بری دست جود؟
ممکن است برخی به فکر بیفتند که سندیت این روایت که سعدی نقل کرده 
است چقدر است، اما بحث ما اینجا بحث سندی و روایی نیست بلکه با نگاهی 
کارکردی و با توجه به نیاز جامعه به متون مهم تاریخمان به دنبال یافتن راه 
نجاتی هستیم. عین همین مضمون در روایات عرفا و صوفیان تاریخ ما بسیار 
تکرار شده است که در موقعیتی شبیه همین مثاًل ابوسعید ابوالخیر گفته است 
آنکه بر درگاه خداوند به جانی ارزد، بر درگاه بوسعید به نانی ارزد. نگاه کارکردی 
به متون ارجمند ادبیات و فرهنگ ما می تواند بسیار راهگشا و نجاتبخش باشد 
اگر بدانیم که چه می خواهیم. همین روزها بخشی از مهم ترین و پرفروش ترین 
کتاب های رمان جهان کتاب هایی هستند که با نگاهی نو به شاهنامه و مثنوی 
معنوی نظر داشته اند و در همین ترکیه نوشته شده اند و ما از این نوع استفاده 

از چنین متونی غافلیم.

جدیدترین مصاحبه زالتان ابراهیموویچ

گواردیوال از من می ترسید!
در مصاحبه اختصاصی با روزنامه ایتالیایی، 

زالتان ابراهیموویچ بار دیگر سرمربی اش 
در تیم بارســلونا را مورد آماج حمالت 
خود قرار داد. ستاره سوئدی در مصاحبه 
با گازتا دلو اسپورت در مورد موضوعات 
مختلف صحبت کرده که در زیر آن ها را 

مرور می کنیم:
»دو مــاه برای فکر کــردن در مورد آینده 

و اتخاذ یک تصمیم درســت وقت دارم. وقتی 
زمانش برسد، به همه پیشنهادات فکر خواهم 
کرد. اگر به ایتالیا برگردم، هدفم فتح اسکودتو 
خواهد بود. نمی خواهم صرف زالتان بودن به 

یک تیم بپیوندم. من حیوان سیرک 
نیســتم که مردم هــر هفته برای 
بیایند. هنوز می توانم  تماشــایش 

تفاوت ها را رقم بزنم و فصلی 
۲0 گل را تضمیــن کنم. از 
پیشنهاد سینیشا میهایلوویچ 

)سرمربی بولونیا( ...

روزمره نگاری

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها

 رقیه توسلی

1011

 درباره پروژه انتقال آب از شمال ایران 
به فالت مرکزی چه می دانید؟

خزر کُشی
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ورزش: روز نخست هفته هفتم لیگ برتر در حالی امروز با 
برگزاری سه دیدار آغاز خواهد شد که در یکی از مسابقات 
حساس، پرســپولیس از ساعت 18 در ورزشــگاه خالی از 

تماشاگر آزادی میزبان پیکان تهران است.
پرسپولیس با کالدرون نتایج مطلوبی نگرفته است و قهرمان 
سه دوره متوالی لیگ برتر اکنون روی پله هفتم جدول ایستاده 
است. سرخپوشان تهرانی سه باخت مقابل سه مدعی جام 
یعنی تراکتور، سپاهان و شــهر خودرو بدست آورده اند که 
اصالً آمار جالبی نیست. از سویی دیگر خط حمله پرسپولیس 
کامالً هنگ کرده است. سرخپوشان که ذات فوتبالشان باید 
هجومی باشد در 6 مسابقه فقط سه گل زده اند! آماری بسیار 
ضعیف و ناامید کننده است. پیکان هم در این فصل خوب 
نتیجه نگرفته و با پنج امتیاز در رده سیزدهم جدول جاخوش 
کرده است. با این حال پیکان چهار برابر پرسپولیس در این 
فصل گل زده با 12 گل یکی از خطوط حمله قوی لیگ را در 
اختیار دارد. هرچند خط دفاعش هم خیلی مستحکم نیست 
و 12 گل هم دریافت کرده است. این مسابقه با حکم کمیته 
انضباطی فدراســیون فوتبال بدون حضور هواداران برگزار 
خواهد شد و پرسپولیس از داشتن تماشاگر محروم است. این 
وضعیت به سود پیکان است و آن ها در سکوت ورزشگاه آزادی 
که برای اهالی فوتبال آزار دهنده اســت بازی خواهند کرد 
هرچند حسین فرکی سرمربی پیکان خودش گفته از بازی در 
ورزشگاه خالی راضی نیست. کالدرون برای دفاع از اعتبارش 
باید در این بازی برنده شود. از سویی دیگر جونیور شماره 7 
برزیلی پرسپولیس که عملکرد ضعیفش مورد نقد کارشناسان 
قرار گرفته هم باید خودی نشان بدهد. همچنین علی علیپور 
مهاجم پرسپولیس باید زودتر گلزنی اش را در لیگ برتر آغاز 
کند.سرخپوشان در غیاب هواداران باید از اعتبار فوتبالی خود 
دفاع کنند. پرسپولیس اگر می خواهد بازهم یکی از مدعیان 
قهرمانی باشد باید روند پیروزی هایش را آغاز کند از سویی 

دیگر پیکان حریف دست و پا بسته ای نیست.

ماشین سازی- فوالد؛  نبرد حذف شدگان
تیم دوم تبریز که در رده دهم جدول اســت از ســاعت 16 
میزبان تیم فوالد خوزستان خواهد بود. شاگردان جواد نکونام 
به دنبال یک برد خارج از خانه در این مسابقه هستند تا خود 
را از رده ششم جدول باالتر بکشند. فوالد خوزستان در جام 
حذفی مقابل فجرسپاسی شکست خورد و از گردونه رقابت ها 
حذف شد و ماشین سازی هم با شکست مقابل پرسپولیس 
در این جام حضور ندارد به همین دلیل  دو تیم به اندازه کافی 
استراحت داشته اند و هر دو تیم هم برای برد بازی خواهند 

کرد اما احتمال دارد این مسابقه هم مساوی شود و دو تیم 
امتیازها را تقسیم کنند!

پارس جنوبی جم - صنعت نفت آبادان؛ دربی نفتی
پارس جنوبی بازی سختی در شهر خود مقابل صنعت نفت 
خواهد داشت. پارس جنوبی در رده دوازدهم جدول ایستاده 
و برای بهتر شدن جایگاهش تالش می کند اما صنعت نفت 
آبادان با دراگان اسکوچیچ فراتر از انتظار نتیجه گرفته و باالتر 
از پرسپولیس در رده چهارم جدول است. هر دو تیم نفتی با 
مشکالت مالی مواجه هستند و هر دو باشگاه انتظار دارند که با 
مساعدت مسئوالن وزارت نفت بتوانند با دغدغه ای کمتر در 
لیگ برتر حضور داشته باشند. از نظر فنی هم تیم صنعت نفت 
شرایط بهتری برای برد این مسابقه دارد. زردپوشان آبادانی 
دو برد متوالی داشته اند و به دنبال سومین پیروزی هستند اما 
پارس جنوبی هم در این مسابقه به دنبال حداکثر امتیاز است.

این بازی را می توان دربی نفتی نامید.

کالدرون: باید به هر قیمتی پیکان را ببریم
گابریل کالدرون سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست 
خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پیکان گفت: هر بازی برای 
ما یک فینال است و ما باید حتماً این بازی را ببریم. ما با تیمی 
بازی می کنیم که گل های زیادی زده و خورده است. ما هم 

باید این بازی را ببریم و به همین خاطر باید گل بزنیم.
کالدرون در ادامه اینکه بدون تماشاگر باید به مصاف حریف 
بروید، گفت: همه می دانند تماشــاگران پرســپولیس جزو 
طرفداران سه تیم برتر دنیا هستند این تصمیم کمیته انضباطی 
است و ما محروم هســتیم و دلیلش را متوجه نشدم که چرا 
بی تماشــاگر بازی می کنیم زیرا در این شرایط انگار ما با یک 
بازیکن کمتر مقابل حریف هستیم، تماشاگران برای ما خیلی 
مهم هستند.وی در مورد اینکه آمار ســه گل زده در 6 بازی 
برای پرسپولیس آمار قابل قبولی نیست،  گفت: بله، برای تیم 
بزرگ این آمار زیاد جالب نیست. البته در دو بازی آخر خیلی 
خوب بازی کردیم و نســبت به بازی های قبل موقعیت های 

بیشــتری خلق کردیم. با توجه به دو بازی آخرمان که انجام 
دادیم، من خوشبین هستم زیرا 9 ضربه به سمت دروازه زدیم 
و موقعیت های واضح گلزنی ایجاد کردیم که در گذشته آن ها 
را نداشتیم.وی در خصوص وضعیت ملی پوشان پرسپولیس و 
اینکه مهدی ترابی که مصدوم شده به بازی با پیکان می رسند یا 
نه، خاطرنشان کرد: ما مشکل دیگری به نام محرومیت شجاع 
خلیل زاده و فرشــاد احمدزاده داریم که دلیــل آن را متوجه 
نمی شوم. درباره تیم ملی هم بیشتر نگران کسانی هستم که 
بازی نکردند چرا که آن ها دو هفته با ما نبودند و این مسئله سبب 
می شود تا ریتم آن ها به هم بخورد. نوراللهی در یک بازی کامل 
و در یک بازی هم 30 دقیقه بازی کرد و بیرانوند و کنعانی زادگان 
هم در دو بازی ثابت بودند. از طرفی بشــار رسن هم مشکل 
پاســپورت دارد و به این بازی نمی رسد اما در مجموع با همه 
مشکالتی که وجود دارد به این بازی خوشبین هستم. امیدوارم 
که مهدی ترابی به این بازی برسد هر چند که این محرومیت ها 

و غیبت بازیکنان سبب شده که به مشکل بر بخوریم.

هفته هفتم رقابت های لیگ برتر

کالدرونباپیکانازمنطقهخطرفرارمیکند؟

دژاگه به بازی استقالل می رسد؟
ورزش: اشکان دژاگه دقایقی پیش از شروع دیدار تیم ملی ایران مقابل کامبوج دچار 
تکرار یک مصدومیت قدیمی شد و از ترکیب اصلی بیرون ماند. پس از این دیدار، برای 
درمان فوری در کمپ تیم های ملی ماند و سپس راهی آلمان شد تا دوران درمانش 
را سرعت دهد.این بازیکن، دیدار مقابل نســاجی را از دست داده و مشخص نیست 
که برای بازی با صنعت نفت آبادان می تواند در فهرست تیم قرار بگیرد یا نه. موضوع 
نگران  کننده، شایعاتی است که در مورد ادامه یافتن این مصدومیت و غیبت احتمالی 

اشکان در دیدار مقابل استقالل از هفته نهم شنیده می شود.

منصوریان در آستانه برکناری؟!
ورزش: مسئوالن باشــگاه ذوب آهن بالفاصله پس از باخت به مس کرمان علیرضا 
منصوریان را به جلسه  کمیته انضباطی احضار کردند که این نشست روز جمعه برگزار 
شد و نزدیک به چهار ساعت طول کشــید.نکته عجیب جلسه روز جمعه، برگزاری 
آن تحت عنوان »جلســه کمیته انضباطی« بوده و البته درباره مســائل فنی هم از 
منصوریان سؤال شده است.احمد جمشیدی سخنگوی باشگاه ذوب آهن با اعالم این 
خبر گفت: یکسری مسائل بود از جمله درگیری بین بازیکنان که آقای منصوریان 

توضیحاتی در این ارتباط ارائه کرد.

جباری از گل گهر جدا شد!
ورزش: مجتبی جباری هافبک سابق تیم ملی ایران پس از چند هفته که از شروع 
لیگ برتر گذشت به عنوان دستیار اول بگوویچ در بازی های گل گهر حاضر می شد 
اما به دالیلی اجازه نشستن روی نیمکت این تیم را پیدا نمی کرد تا اینکه وینکو پس 
از شکست مقابل استقالل از سمت خود برکنار شد تا وضعیت جباری در این تیم به 
عنوان یک سؤال باقی بماند.حسن بدخشان درباره مجتبی جباری مربی تیم فوتبال 
گل گهر سیرجان توضیح داد: »جباری از جمع ما جدا شد و تصمیم گرفت که دیگر 

به تیم نیاید؛ البته ما قراردادی با او امضا نکرده بودیم«.

ورزش: استراماچونی، سرمربی استقالل از ابتدای لیگ 
نوزدهم بارها اعالم کرد که به یک مهاجم دیگر برای پیاده 
کردن تاکتیک هایش در داخل زمین نیاز دارد. به همین 
دلیل پس از صحبتی که با امیرحسین فتحی، مدیرعامل 
باشگاه استقالل داشــت، این باشــگاه روند مذاکره با 
گزینه های مختلف را آغاز کرد تا بتواند خواســته های 

سرمربی اش را برآورده کند.
با منتفی شدن حضور هوپر در استقالل، خبرنگاران به 
سراغ استراماچونی رفتند تا نظر او را درباره این موضوع 
جویا شوند. سرمربی ایتالیایی استقالل در نشست خبری 
پیش از بازی با فجر سپاســی گفت که نظری راجع به 
این بازیکن ندارد اما پس از بازی با فجر، در میکسدزون 
ورزشگاه آزادی جمله ای گفت که تعجب خبرنگاران را 

به همراه داشت.
استراماچونی وقتی یک بار دیگر با پرسشی راجع به هوپر 
مواجه شــد، اعالم کرد که هوپر گزینه مدنظر او نبوده 
است! سرمربی ایتالیایی استقالل در ادامه در واکنش به 

خبرنگاری که این پرسش را پرسیده بود گفت: مگر شما 
آنجا )ترکیه( بودید؟

ســپس خبرنگاران به اســتراماچونی گفتند که رسانه 
رسمی باشگاه مذاکره با هوپر را تأیید کرده است. سرمربی 
استقالل پس از شــنیدن این موضوع گفت: در فوتبال 
چیزی مشــخص نیست. ممکن اســت با 100 بازیکن 
مذاکره شــود ولی اگر من بخواهم راجــع به همه آن ها 

صحبت کنم، زمان زیادی می برد.
در مجموع صحبت های اســتراماچونی این شــبهه را 
به وجود آورد که باشــگاه بدون هماهنگی با او اقدام به 
مذاکره با بازیکنان مختلف کرده اســت. البته موضوع 
دیگر، این است که شاید اســتراماچونی با فرض این که 
باشگاه مذاکره با هوپر را تأیید نکرده، قصد داشته که با 
انکار هوپر، فشار را از روی مدیران باشگاه بردارد اما پس 
از این که از رسانه ای شدن مذاکره با هوپر توسط باشگاه 
مطلع شد، فهمید تیرش به ســنگ خورده و گفته که 

نمی تواند راجع به تمام گزینه های باشگاه صحبت کند.

ورزش: تیم ملی هندبال مردان ایران در نخستین دیدار 
از رقابت های انتخابی المپیک 2020 مقابل کره جنوبی 

به برتری رسید.
تیم ملی هندبال مردان ایران در نخستین بازی خود از 
رقابت های انتخابی المپیک توکیو  روز جمعه مقابل تیم 
کره جنوبی به میدان رفت و در پایان به پیروزی رسید.  

تیم ایران ابتدا با دو گل اهلل کرم اســتکی از حریف خود 
پیش افتاد اما کره جنوبی بازی را به تساوی کشاند و در 
دقایقی از بازی پیش افتاد اما نیمه اول با برتری 13 بر 12 
ایران به پایان رسید. تالش دو تیم برای پیروزی در نیمه 
دوم ادامه پیدا کرد و در نهایت ایران با حساب 28 بر 27 

برنده این دیدار حساس شد.

میالد قلندری ، محمدعلی قاسمی، شاهو نصرتی،  وحید 
مسعودی، مهرداد صمصامی، اهلل کرم استکی، مجتبی 
حیدرپور، سالمان بربط، مجتبی کرمیان، علی رحیمی، 
محمد سیاوشی و محسن باباصفری بازیکنان ایران در 
این دیدار بودند. هدایت تیم ایران در این مســابقات را  

علیرضا حبیبی بر عهده دارد.

بحرین و کویت را دست کم نگیریم
شکست دادن کره جنوبی، کارآسانی نبود. اما با تالش 
و تعصب مردان روزهای ســخت، این مهم آســان شد. 
فراموش نکنیم که درمسابقات انتخابی المپیک 2012 
لنــدن، مقابل همین تیــم کره جنوبــی، »2۵بر33« 
شکست خوردیم. البته بسیاری ازبازیکنان آن سال های 

کره، بازنشسته شده اند. 
اما هندبال کره اگر نسبت به آن سال ها بهتر نشده باشد، 
عقب گردی هم نداشته اســت. کره جنوبی، درآخرین 
دوره مســابقات قهرمانی جهان که اوایل سال 2019 
در دو کشــور آلمان و دانمارک برگزارشد، یکی از سه 

نماینده آسیا بود. 
غلبه برکره جنوبی، نشــان داد که هندبال ما، در شمار 
تیم های درجه یک آسیاســت. اما این پیــروزی نباید 
ملی پوشان ما را دچار غرورکند. بحرین هم تیم کوچکی 
نیســت و به طور کلی همه کشــورهای عربی منطقه، 
ســرمایه گذاری خوبی درهندبال داشــته انــد. امروز 
یکشنبه 28 مهر  ساعت 18:30 ملی پوشان ما دومین 
بازی خــود را مقابل بحریــن برگزارخواهنــد کرد که 
امیدواریم با برد مقابل این حریف، گام دوم را برای حضور 

درجمع چهار تیم برتر این مسابقات برداریم.

پاداش 100 دالری شکست کره جنوبی
رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک که  برای 
تماشای دیدار هندبال ایران و کره  جنوبی در ورزشگاه 
الدوحیل حضور داشــت، پس از پیروزی تیم ملی ایران 
برابر حریف، به هر کدام از اعضای تیم 100 دالر پاداش 

داد.

حبیبی: می خواهیم دســت پر از مسابقات خارج 
شویم

ســرمربی تیم ملی هندبــال مردان ایــران گفت: کره 
جنوبی تیم با تجربه ای بود و بازی ســختی داشتیم اما 

برنده شدیم.
علیرضا حبیبی، سرمربی تیم ملی در مورد این پیروزی 
گفت: نخســتین بازی خود را مقابل کره جنوبی انجام 
دادیم. خوشبختانه با اینکه بازی بسیار سختی بود و کره 

جنوبی، تجربه داشت اما برنده شدیم.
او افزود: چند بازیکن اصلی خــود را به دلیل حضور در 
تیم های خارجی در اختیار نداشتیم اما با ترکیبی جوان 
همراه با ســایر لژیونرهایی که به ما اضافه شدند، بازی 
خوبی را انجام دادیــم و تا پایان برتــری خود را حفظ 

کردیم.
حبیبی به دو بــازی دیگر تیم ملی اشــاره و بیان کرد: 
امیدوارم با تالشی که بازیکنان در بازی های بعدی انجام 
می دهند، برابر بحرین که مقام دوم آسیا را دارد و پس از 
آن مقابل کویت که پس از سال ها تعلیق نخستین تجربه 
خود را در مسابقات آسیایی تجربه می کند، نتایج خوبی 
بدست بیاوریم تا در نخســتین قدم به جمع چهار تیم 
برتر آســیا راه پیدا کنیم و در ادامه هم به فکر مسابقات 

بعدی باشیم.

نتایج بازی های دور اول
عربستان 3۵ - هند2۴

قطر ۴۵ - هنگ کنگ 1۴
ایران 28 - کره جنوبی 27

بحرین 26 - کویت 21
برنامه بازی های امروز، یکشنبه 28 مهر

ساعت 16:30 کره جنوبی - کویت
ساعت 18:30 ایران - بحرین

مجید کالهــدوزان و علیرضــا موســوی، زوج داوری 
کشــورمان در این مســابقات حضوردارنــد که بازی 

افتتاحیه این رقابت ها را سوت زدند.  

بی خبری سرمربی از استخدام بازیکن انگلیسی

استراماچونی: هوپر گزینه من برای استقالل نبود
رقابت های انتخابی هندبال المپیک 2020

شاهکارایران  در گام نخست
 حاال نوبت بحرین است!

گازتا دلو اسپورت: در مصاحبه اختصاصی 
با روزنامه ایتالیایی، زالتان ابراهیموویچ 
بار دیگر سرمربی اش در تیم بارسلونا را 
مورد آماج حمالت خود قرار داد. ستاره 
سوئدی در مصاحبه با گازتا دلو اسپورت 
در مورد موضوعات مختلف صحبت کرده 

که در زیر آن ها را مرور می کنیم:

آینده فوتبال زالتان
»دو مــاه برای فکر کــردن در 
مورد آینده و اتخاذ یک 
تصمیم درست وقت 
دارم. وقتی زمانش 
برســد، به همه 
پیشــنهادات 
فکــر خواهم 

کرد. اگر بــه ایتالیا برگردم، هدفم فتح اســکودتو خواهد بود. 
نمی خواهم صرف زالتان بودن به یک تیم بپیوندم. من حیوان 
سیرک نیستم که مردم هر هفته برای تماشایش بیایند. هنوز 
می توانم تفاوت ها را رقم بزنم و فصلی 20 گل را تضمین کنم. 
از پیشنهاد سینیشا میهایلوویچ )سرمربی بولونیا( متشکرم ولی 
می خواهم به تیمی بروم که شانس قهرمانی داشته باشد اما اگر 

نظرم تغییر کند، با او تماس خواهم گرفت«.

عالقه به ناپولی
»اینتر با کونته متحول شده و ناپولی هم گزینه جذابی است. از 
مستند اخیر مارادونا لذت بردم و این همه عشقی که مردم ناپولی 

به دیگو دادند، من را تحت تأثیر قرار داد و ترغیبم می کند تا برای 
ناپولی بازی کنم. تکرار موفقیت های دیگو در ناپولی، فوق العاده 
خواهد بود. البته تصمیم نهایی به مسائل زیادی بستگی دارد 
ولی اگر به ناپولی بروم، می دانم که ورزشگاه هر هفته پر خواهد 

شد. ضمن اینکه کارلو آنچلوتی بزرگ هم مربی ناپولی است«.

مورینیو و گواردیوال
»مورینیو همیشه آقای خاص باقی خواهد ماند. مورینیو تأثیر 
بزرگی روی فوتبالم گذاشــت و خیلی مشــتاقم او به نیمکت 
مربیگری برگردد و شــک ندارم که در تیم بعدی خود موفق 

خواهد شد.

در مورد گواردیوال نیز باید بگویم که پس از جدایی از بارسا 
دیگر با هم مالقات نداشتیم و این تقصیر خودش است. یک 
بار برابر تیم او بازی داشــتیم و پس از بازی به رختکن رفتم 
تا او را ببینم ولی خودش را در اتاقی مخفی کرده بود و دیدم 
که دستیارش به او گفت، زالتان رفت و حاال می توانی بیرون 
بیایی. هرگر نفهمیدم برای چه از من می ترســید و خودش 
را مخفی کرد. او در تلویزیون جور دیگری است و در مالقات 
واقعی یک آدم متفاوت. به عنوان مربی، پپ فوق العاده است 

ولی به عنوان یک انسان...«

پشیمانی از ترک اینتر و پیوستن به بارسا
»مسلماً تجربه سه گانه اینتر را از دست دادم. بی گمان دوست 
داشتم یک بار فاتح لیگ قهرمانان شــوم و نبودش در ویترین 
افتخاراتم را حس می کنم ولی در آن مقطع من جاه طلبی های 
بیشتری داشــتم و فکر می کردم بارسا بهترین انتخاب است. 
تنها پشیمانی من در بارسا این بود که سبک بازی ام را به خاطر 

تاکتیک های گواردیوال عوض کردم ولی از پیوستن به بارسا هرگز 
پشیمان نیستم«.

مقایسه وضعیت کنونی زالتان با مسی و رونالدو
»ببینیم آن ها وقتی به سن من برســند، کجا خواهند بود. در 
3۵ سالگی برای یونایتد بازی می کردم که کار ساده ای نبود. در 
نخستین فصل حضورم و بر خالف پیش بینی ها سه جام کسب 
کردیم. نمی دانید چقدر در دنیا از من متنفر هستند. رونالدو را 
تحسین می کنم و می دانم که ســختکوش است ولی بازی در 
ایتالیا متفاوت است. از اینکه در یوونتوس آمار گلزنی هایش کم 
شده، تعجب نمی کنم. در مورد مسی چه می توانم بگویم. او یک 
استعداد خالص است و بارسا خانه او محسوب می شود. معتقدم 

او هرگز بارسا را ترک نخواهد کرد«.

بهترین هم تیمی
»از کیفیت حرف نمی زنم و معیــارم همخوانی و درک بهتر 

از سبک بازی خودم اســت. از این حیث، پاتریک ویرا و گتوزو 
بهترین بودند. مسی نیز همیشه برای من یک کمک فوق العاده 

در زمین بود«.

بهترین بازیکن فعلی دنیا
»کیلیان امباپه! اما می خواهم به او توصیه ای داشــته باشــم. 
او پله های موفقیت را خیلی ســریع طی کرده و خیلی جوان 
اســت ولی باید بداند که همیشــه باید در زمین عرق بریزد و 
جاه طلبی هایش از بین نرود. او باید همیشه عطش رسیدن به 

موفقیت داشته باشد«.

احتمال مربیگری در آینده
»تا جایی که بدنم اجازه دهد، بازی خواهم کرد. می توانم مربی 
شوم ولی استرسش خیلی باالست. ممکن است در یک سال 
10 سال پیر شــوید. ضمن اینکه نمی توانم وارد زمین شوم و 

تفاوت ها را رقم بزنم«.

جدیدترین مصاحبه زالتان ابراهیموویچ

گواردیوال از من می ترسید!

ضد  حمله

 مهدوی کیا  مشاور
 نهاد بین المللی قانون گذاری فوتبال شد

ورزش: مدافع ســابق تیم ملی فوتبال ایــران به عنوان مشــاور تنها نهاد 
 )IFAB( قانونگذاری فوتبال در جهان انتخاب شد. هیئت بین المللی فوتبال
مهدی مهدوی  کیا، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران را به عنوان نماینده 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخش خود انتخاب کرد. این اتحادیه از مهدوی کیا 
با عنوان »افسانه ایران« یاد کرد. مهدوی کیا ســابقه 11 سال بازی در تیم 

هامبورگ در بوندسلیگا را در پرونده دارد.

 پس از خلیلی معاون های پرسپولیس 
هم رفتنی شدند

ورزش: انصاری فرد سرانجام توانست مجوز ایجاد برخی تغییرات را از هیئت 
مدیره بگیرد و از این رو، به زودی شــاهد صدور حکم برای معاون فرهنگی 
و مدیر روابط عمومی جدید باشــگاه خواهیم بود. البته دامنه این تغییرات 
چندان گسترده نیست و بیشتر شبیه به جا به جایی خواهد بود، ولی بخشی 
از خواسته های مدیریتی انصاری فرد را در بر می گیرد. این در حالی است که 
انصاری فرد به تازگی اقدام به انتخاب افشــین پیروانی در پست سرپرست و 
مدیرتیم کرد تا محسن خلیلی از پرسپولیس جدا شود و پس از این اتفاق، در 

مصاحبه ای گفت: »تغییرات در باشگاه ادامه پیدا می کند«.

عرب  از هیئت مدیره پرسپولیس نمی رود!
ورزش: عرب با توجه به اینکه در فدراسیون دو و میدانی به صورت موقت فعالیت 
می کند در حال حاضر از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس جدا نمی شود. البته او 
قرار است به زودی و به احتمال فراوان یک پست مدیریتی را در بخش مدیرکل 

ستادی وزارت ورزش بگیرد.
درصورتی که عرب پست مدیریتی جدید خود را تحویل بگیرد، این شغل، شغل 
دائم او محسوب خواهد شد. در این صورت ایرج عرب از هیئت مدیره باشگاه 
پرسپولیس جدا خواهد شد تا یک عضو جدید )به احتمال زیاد محمدحسن 

انصاری فرد( جانشین او شود.

عاشوری، نظری و سرلک
 به بازی تراکتور نمی رسند

ورزش: سه بازیکن نساجی در دیدار با تراکتور غایب خواهند بود.
میثم رضایی پزشک تیم نســاجی، درخصوص وضعیت مصدومان گفت: 
متأسفانه سه بازیکن ما، محمدمهدی نظری، علی اصغر عاشوری و میالد سرلک 

مصدومیتشان هنوز به  طور کامل رفع نشده است.
وی افزود: تمام تالش ما این بود که این سه بازیکن به بازی تراکتور برسند اما به  

دلیل اینکه مصدومیتشان کهنه شده، نیازمند رسیدگی جدی و دقیق است.

3 گزینه شهرداری بوشهر برای جانشینی ویسی
ورزش: باشگاه شاهین شهرداری بوشــهر پس از جدایی توافقی عبداهلل 
ویسی از تیم فوتبال این باشــگاه، هنوز سرمربی جدیدی انتخاب نکرده 
است.اعضای هیئت مدیره باشگاه شــاهین تاکنون سه مربی را به عنوان 
گزینه های اصلی خود مد نظر دارند. نادر دســت  نشان، علیرضا مرزبان 
و مهدی پاشازاده، مربیانی هســتند که مدیران شاهین شهرداری برای 
جانشینی ویسی در نظر گرفته اند. در میان این سه نفر، تنها پاشازاده است 

که به عنوان سرمربی فعالیت می کند.

ترابزون به دنبال تمدید قرارداد حسینی
ورزش: باشگاه ترابزون اسپور به دنبال تمدید قرارداد مدافع ایرانی اش است. یک 
رسانه ترکیه ای خبرداد که باشگاه ترابزون اسپور به دنبال تمدید قرارداد مدافع 
ایرانی اش است. سران باشگاه ترابزون اسپور نمی خواهند مجید حسینی، را 
از دست بدهند به همین خاطر به دنبال تمدید قرارداد با او هستند. باشگاه 
ترکیه ای قراراست پیشنهادی سه ســاله برای تمدید با حسینی ارائه کند. 

درقرارداد جدید دستمزد او به 600 هزار یورو در سال افزایش خواهد یافت.

محرومان هفته هفتم لیگ برتر
ورزش: کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ برتر اسامی محرومان هفته 

هفتم لیگ برتر را به شرح ذیل اعالم کرد:
رسول خطیبی سرمربی، عادل باباپور ماشین سازی تبریز، سیروان قربانی 
صنعت نفت آبادان، شجاع خلیل زاده، فرشاد احمدزاده، سیامک نعمتی 
پرســپولیس، عارف غالمی، هروژه ملیچ استقالل، محسن فیاض بخش 
شاهین شهرداری بوشهر، حامد لک ماشــین سازی تبریز، مهدی ببری 
تراکتورسازی، بازی پرســپولیس و پیکان  نیز با حکم کمیته انضباطی 

بدون تماشاگر برگزار می شود.

منهای فوتبال

 بعد از غالمی طباطبایی هم حاضر به رقابت 
با حریف رژیم صهیونیستی نشد

ورزش : ســید محمدامیــن طباطبایی در دور ششــم رقابت های 
قهرمانی جوانان جهان در هند در برابر حریفی از رژیم صهیونیستی 
حاضر نشد. محمد امین طباطبایی نماینده شــطرنج ایران در دور 
ششــم رقابت های قهرمانی جوانان جهان در مقابل حریفی از رژیم 

صهیونیستی حاضر نشد.
این درحالی اســت که آرین غالمی در دور چهــارم مقابل حریف 
صهیونیستی حاضر به رقابت نشده بود و از ادامه رقابت ها انصراف داد. 
مبینا علی نسب تنها نماینده ایران در حال رقابت با حریف خود است.

مسابقات قهرمانی شطرنج جوانان جهان )زیر 20 سال( در 11 دور تا 
سوم آبان و در کشور هند برگزار می شود. در این رقابت ها 189 بازیکن 

دختر و پسر به رقابت با یکدیگر می  پردازند.

 تمجید فلسطینی ها از شطرنج  باز ایرانی 
به خاطر رو به  رو نشدن با صهیونیست ها

ورزش: جنبش تحریم رژیم صهیونیســتی با انتشــار تصویری از 
شــطرنج باز ایرانی از اقدام او در انصراف از بازی مقابل نماینده رژیم 

صهیونیستی تمجید کرد.
این روزها رقابت های قهرمانی شطرنج جوانان جهان به میزبانی هند 
در حال برگزاری است که در دور چهارم این مسابقات دو روز پیش 
آرین غالمی، شطرنج باز کشورمان مقابل حریفی از رژیم صهیونیستی 
حاضر نشد و از این مسابقات انصراف داد. این اقدام تحسین برانگیز از 
سوی جنبش تحریم رژیم صهیونیستی مورد تحسین قرار گرفت و 

این حرکت ورزشکار ایرانی را دستاوردی بزرگ عنوان کرد.

مقصودلو سوپراستاد بزرگ شطرنج روس را 
هم  مات کرد

ورزش: پرهام مقصودلو تنها نماینده ایران در رقابت های شــطرنج 
گرند سوئیس در مقابل سوپراستاد بزرگ روسی به تساوی رسید.

دورهشتم مســابقات بزرگ شطرنج ســوئیس برگزار شد و پرهام 
مقصودلو توانست با ریتینگ 2هزار و 66۴ مقابل سوپر استاد بزرگ 
ویتیوگف از روســیه با ریتینگ 2هزار و732 به تساوی برسد. تنها 
نماینده ایران در دور هفتم مقابل یویانئی سوپر استاد بزرگ چینی  با 
ریتینگ 2هزار و 763 به تساوی رسید.این شطرنج باز ایرانی در دور 
ششم مقبل سوپراستاد بزرگ روسی، گریشوک با ریتینگ 2هزار و 
7۵9 به تساوی رسید همچنین او در دور پنجم برابر وان هائو سوپر 
اســتاد بزرگ چینی با ریتینگ 2هزار و 726 به تساوی رسیده بود. 

مقصودلو در این رقابت ها شکستی را در کارنامه خود ندارد.
مسابقات بزرگ سوئیس با حضور 1۵۴ بازیکن از ۴2 کشور جهان در 
یازده دور برگزار می شود. مجموع جوایز این دوره از رقابت ها ۴33 
هزار دالر است که 70 هزار دالر آن به قهرمان می رسد. البته قهرمان 

این رقابت ها جواز حضور در تورنمنت نامزدها را هم کسب می کند.

مؤمن مدال برنز ماراتن آسیا را تصاحب کرد
ورزش: در ادامه رقابت های قایقرانی ماراتن قهرمانی آســیا صیاد 

مؤمن موفق شد مدال برنز رده سنی زیر 23 سال را از آن خود کند.
در ادامه مسابقات قایقرانی ماراتن قهرمانی آسیا در چین محمدرضا 
صیاد مؤمن نماینده کشــورمان در رده سنی زیر 23 سال به آب زد 

وایلیا نادرنژاد نیز در ماراتن جوانان به مدال برنز رسید.

 میزبانی آمریکا و استرالیا 
در مسابقات جهانی ووشو

ورزش: میزبانی رقابت های قهرمانی ووشو جهان در سال 2021 و 
جام  جهانی ساندای 2020 به آمریکا و استرالیا سپرده شد.

بنا برتصمیم مســئوالن، رقابت هــای جام جهانی ســاندا 2020، 
شهریورماه سال آینده در شهر »ملبورن« اســترالیا برگزار خواهد 
شد.همچنین میزبانی مســابقات قهرمانی جهان در سال 2021 به 

آمریکا سپرده شد.
این پیکارها در ایالت تگزاس و شهر داالس برگزار می شود.

رقابت های جهانی 2019 از امروز به میزبانی چین و در شهر شانگهای 
آغاز خواهد شد. برای حضور در این مسابقات، 600 ووشوکار از 102 
کشور حضور خواهند داشت که یک رکورد جدید در رقابت های ووشو 
قهرمانی محسوب می شود. تیم ملی ووشو ایران نیز در دو بخش ساندا 
و تالوی مردان و زنان در این دوره پیکارهای جهانی حضور یافته است.

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى 
ــناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته  ــمى آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اس يا رس
ــار و محلى)  ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــن وحدانى  فرزند رمضانعلى در  ششدانگ يك  قطعه زمين  ــه پرونده 187-98 آقاى حس 1-كالس
ــمتى از پالك شماره 18 اصلى   واقع در قطعه  ــاحت 104525/65 متر مربع قس زراعى آبى به مس
ــروبافكرباجگيران احدى از ورثه غالمحسين  ــمى از مالكيت خس ــيروان خريدارى از مالك رس 2 ش

بافكر باجگيران 
2-كالسه پرونده 197-98  آقاى حسن وحدانى فرزند حسين در ششدانگ يك  قطعه زمين زراعى 
آبى به مساحت   196646  متر مربع قسمتى از پالك شماره 18   اصلى  واقع در قطعه 2 شيروان 
خريدارى از مالك رسمى از مالكيت خسروبافكرباجگيران احدى از ورثه غالمحسين بافكرباجگيران

ــدانگ يك  باب كارگاه   به  ــعادتيار فرزندبراتعلى  در شش ــه پرونده 61-98  آقاى محمدس 3-كالس
مساحت   3000  متر مربع قسمتى از پالك شماره يك  اصلى پيرشهيد واقع در قطعه چهار شيروان 

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت خانم خيال شيروانى
ــدانگ يك  دربند مغازه  ــودانلوفرزند اسماعيل در شش ــه پرونده 225-98   آقاى خليل س 4-كالس
ــماره 2  فرعى از 976 اصلى   واقع در قطعه يك  ــمتى از پالك ش ــاحت 16/40 متر مربع قس به مس

شيروان خريدارى از مالك رسمى آقاى محمدعلى بهجتى  
ــدانگ يك باب خانه  ــه پرونده 164-98  خانم مرضيه غالمى بزآبادفرزند برات محمد  شش 5-كالس
ــماره 3 فرعى از 696 اصلى    ــمتى از پالك ش ــاحت  302  متر مربع قس ــتثناء ثمن اعيان مس به اس
واقع در قطعه يك شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت شوكت،گلزاده،ريحانه،مسعودوعباس 

شهرت همگى عبدالهى شكرانلو
ــدانگ يك  باب خانه  به  ــين  شش ــه پرونده 258-98  آقاى محمدايزدى فرزند عبدالحس 6-كالس
ــمتى ازپالك  ــى از 13 اصلى وقس ــماره 9089 فرع ــر مربع تمامى پالك ش ــاحت 176/93 مت مس
ــمى تمامى  ــيروان خريدارى از مالك رس ــى از13اصلى باغات وحومه واقع در قطعه 3 ش 1378فرع

مالكيت  نعمت اله ناظميان وقسمتى از مالكيت حيدرعلى عليپور
ــاع  ــه دانگ مش ــماعيل  در س ــن اله يارى كاكلى فرزند اس ــه پرونده 261-96 آقاى حس  7-كالس
ازششدانگ يك  باب منزل مسكونى به مساحت 149/70مترمربع    تمامى    پالك شماره 10958 
ــمى از مالكيت  ــيروان خريدارى از مالك رس ــى باغات وحومه واقع در قطعه 3 ش ــى از 13 اصل فرع

ابراهيم صدقى
8-كالسه پرونده  262-96  آقاى محمود رضائى فرزند حسنقلى در سه دانگ     مشاع  از ششدانگ 
يك  باب منزل مسكونى به مساحت 149/70 متر مربع تمامى   پالك شماره 10958 فرعى از 13 

اصلى باغات وحومه واقع در قطعه 3 شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ابراهيم صدقى

ــين  در ششدانگ يك باب  ــه پرونده  059-98 آقاى فريدون غالمى بزآباد فرزند غالمحس 9- كالس
منزل مسكونى به مساحت78/80 متر مربع قسمتى از پالك شماره 10201 فرعى از 13اصلى باغات 

وحومه(261فرعى باقيمانده) خريدارى از مالك رسمى از مالكيت حسين رمضان پور
ــه پرونده  115-96 آقاى فريدون غالمى بزآباد فرزند غالمحسين  در ششدانگ يك باب  10- كالس
قطعه باغ به مساحت 66155/50 متر مربع قسمتى از پالك 100 فرعى از28 اصلى  بزآباد خريدارى 

از مالك رسمى از  مالكيت محمد       امان زاده بزآباد   
ــخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى  ــندگان و مالكين مشاعى و اش ــيله به فروش    به اين وس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه  ــار آگهى و در روس گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتش
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك 
ــت به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس ماه از تاريخ تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل  تقديم دادخواس
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت  نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
ــرر به دادگاه نخواهد  ــند مالكيت مانع از مراجعه متض ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س ــه صدور س ب

بود.9808688
تاريخ انتشار نوبت اول:98/07/13

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/07/28
صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س نظر به دس
ــورخ 1398/6/23 هيئت  ــماره 139860306008001107 م ــوب 1390/9/20 و برابر رأى ش مص
ــتقر در واحد ثبتى طرقبه شانديز تصرفات مالكانه  تعيين تكليف موضوع ماده يك قانون مذكور مس
ــمتى از  ــبت به قس ــن فتح اله زاده قيصرى فرزند مهدى نس و بالمعارض متقاضى آقاى محمد حس
ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناء به مساحت 801/58 مترمربع قسمتى از پالك 26 فرعى 
ــهد خريدارى بدون واسطه از محل مالكيت خود  ــان رضوى بخش 6 مش از 90 اصلى واقع در خراس
ــمى محرز گرديده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  متقاضى مالك رس
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق اين روزنامه و محلى/ كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأى هيئت الصاق 
ــده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين  ــخاص ذينفع به آراى اعالم ش تا در صورتيكه اش
آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
ــيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم  ــليم و رس تس
دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در 

مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند 
ــند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به  اداره ثبت مبادرت به صدور س
دادگاه نيست ضمناً برابر رأى اصالحى شماره 139860306008001110 مورخه 1398/06/24 با 
ــناس به شماره 98/6486 مورخه 98/5/30 كه رأى هيئت تاكنون اجرا  توجه به مفاد گزارش كارش
نشده لذا مفاد رأى صادر به شرح زير اصالح مى گردد. در موقع انشاء رأى در سطر يازدهم ششدانگ 
ــاحت 801/58 مترمربع در قسمتى از رأى صادره مذكور با  ــتمل بر بناء به مس يك قطعه زمين مش

رعايت اصالحات فوق قابل اجرا مى باشد. آ- 9808633 م.الف 252  آ-9808633
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/07/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/28

رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

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

ــماره 139860306015004362- 1398/7/9 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 664 كد ملى  ــنامه ش ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالمجيد خادمى به شناس تصرف
0749391049 صادره تايباد فرزند احمد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 191,88 متر مربع 
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك  ــماره 199 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس پالك ش
ــهم االرثى غالمحسين كريمدادى )  ــمتى از مالكيت مرحوم كريم كريمدادى (س تايباد از محل قس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــمتى از پالك محرز گرديده اس و قس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
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. 9808698
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/13 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/28

غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــماره139860306010001808مورخ 1398,06,26 هيات اول موضوع قانون تعيين    برابر راي ش

تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
ــان عتيق فرزند غالمعلي  ــنگالخ قوچ ــان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود س قوچ
ــدانگ يك باب مغازه به مساحت 24,25 مترمربع   ــنامه 28 صادره از قوچان در شش ــماره شناس بش
ــمتى از پالك شماره 4385 اصلى بخش يك قوچان  خريداري از مالك رسمي خانم حليمه  در قس
ــاعى متقاضى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع  ــنگالخ قوچان عتيق و مالكيت رسمى مش س
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتي كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9808661
كالسه 1397114406010000328

تاريخ انتشار نوبت اول : 98,7,13
تاريخ انتشار نوبت دوم :98,7,28

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره139860306007000480
-98/7/7  هيئت اول / دوم كالسه   موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى  ــمى مس ــند رس فاقد س
آقاى غالم محمد نعيمى فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 5 صادره از تربت جام در يك باب منزل  
به  مساحت 328,75 متر مربع پالك  4 فرعى  فرعى از 3 - اصلى  اصلى مفروز  و مجزى شده از  واقع 
در خراسان رضوى بخش 13مشهد خريدارى از مالك رسمى آقاى امير كريمى تيمورى  گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
ــت در صورت انقضاى مدت  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــت خ اعتراض، دادخواس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808645
تاريخ انتشار نوبت اول:98/7/11
تاريخ انتشار نوبت دوم:98/7/28

سيد مجتبى جواد زاده
 رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت  ملك اسدآباد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي

 و ساختمان هاي فاقد سند رسمى
ــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و  ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيي ــى موضوع م آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 98/552 مورخ04/18/ 98 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرف  ــاختمان هاي فاقد سند رسمي مس اراضي و س
ــنامه 12103  ــماره شناس ــد فرزند عزت اهللا بش مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مختار جهاني اس
ــدانگ يك باب مغازه و محوطه ي متصل به آن به  ــاع از شش ــه دانگ مش ــدآباد درس صادره ازاس
ــوار جانبازان  ــدآباد بل ــمتي از پالك 1831 اصلي واقع دراس ــر مربع در قس ــاحت 422/78 مت مس
ــت. لذا  ــمي آقاي ورثه مرحوم رمضان قهرماني محرز گرديده اس ــطه از مالك رس خريداري  با واس
ــخاص  ــود در صورتي كه اش به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش
ــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين  ــته باش ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داش ــبت به صدور س نس
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بدهي است در صورت  از تاريخ تس
ــد. (م الف  ــند مالكيت صادر خواهد ش انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

262)آ-9808654
تاريخ انتشار اول  98/07/11
تاريخ انتشار دوم  98/07/26

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــات اول موضوع قانون تعيين  ــماره139860306010001956-1398/07/09 هي ــر راي ش   براب
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
ــنامه  ــماره شناس قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم عصمت جهاني فرزند محمد بش
ــدانگ  ــاحت 287,85 مترمربع  در شش ــدانگ يك باب خانه به مس 197 صادره از چناران درشش
ــان واقع دراراضى كالته جانقلى  خريداري از مالك  ــالك419 فرعي از 168 اصلي بخش دو قوچ پ
ــت.لذا به منظور  ــى  محرز گرديده اس ــاعى متقاض ــاي على صفرى نيت و مالكيت مش ــمي آق رس
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتي كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
ــار اولين آگهي  ــند مي توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داش به صدور س

ــيد، ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس ــدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــه م ب
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت  ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
ــه  ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالس انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

139814406010000042  آ-9809337
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/28
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/08/13

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــات اول موضوع قانون تعيين  ــماره 139860306010002006-1398/07/15 هي   برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  ــند رسمي مس ــاختمانهاي فاقد س تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا قاسمي بردر فرزند بهبود بشماره 
ــاختمان به مساحت 130 مترمربع در  ــنامه 215 صادره از بجنورد در ششدانگ يك باب س شناس
ــه مصطفى  واز محل  ــش دو قوچان واقع در اراضى كالت ــماره 169 اصلى بخ ــمتى از پالك ش قس
ــت.لذا به منظور اطالع  ــكن تيپ دو ارتش قوچان  محرز گرديده اس ــركت تعاونى مس مالكيت ش
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتي كه اش ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش ــوم مرات عم
ــار اولين آگهي به  ــند مي توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داش صدور س
ــدت يك ماه از  ــيد، ظرف م ــليم و پس از اخذ رس ــاه اعتراض خود را به اين اداره تس ــدت دو م م
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت  ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
ــد. كالسه  ــند مالكيت صادر خواهد ش انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

1397114406010000185  آ-9809340
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/28
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/08/13

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزى  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
ــتناد  ــان و به اس ــاس گزارش كارشناس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس متقاضيان پرونده هاى تش

مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330002005441 مربوط به پرونده كالسه 1393114430002001057 
آقاى/خانم وهب اله يوسفى فرزند حجت اله در قسمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث 
بنا شده بمساحت 120 مترمربع پالك شماره فرعى از 1753 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم. سند 

رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 3321 )
2ـ رأى شماره 139860330002011560 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002672 
آقاى/خانم محبتعلى امينى فرزند صدقعلى در قسمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث 
ــماره فرعى از 1866 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم.  ــاحت 114 مترمربع پالك ش ــده بمس بنا ش

سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 3328 )
3ـ رأى شماره 139760330002035615 مربوط به پرونده كالسه 1395114430002000091 
ــدانگ قطعه زمين كه در آن  ــمتى از / شش آقاى/خانم قنبر قربانى بدخش فرزند محمدآقا در قس
ــاحت 50 مترمربع پالك شماره فرعى از 1960 اصلى واقع در بخش دو ثبت  ــده بمس احداث بنا ش

قم. مبايعه نامه عادى مع الواسطه از عباس خداوريان خريدارى كرده است. (م الف 3327 )
4ـ  رأى شماره 139860330002002336 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002011852 
آقاى/خانم محمد هوشيار فرزند محمد در قسمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
ــماره 44 فرعى از 1945 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم.  ــده بمساحت 100 مترمربع پالك ش ش
مبايعه نامه عادى / سند رسمى / سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از سيد محمد ميرى خريدارى 

كرده است. (م الف 3326 )
5ـ رأى شماره 139860330002017084 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001970 
آقاى/خانم فتحعلى نظرى فرزند حسين در قسمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شده بمساحت 60 مترمربع پالك شماره فرعى از 2185 و 2186 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم. 

مبايعه نامه عادى مع الواسطه از على اكبر زند دوچائى خريدارى نموده است. (م الف 3325 )
6- رأى شماره 139860330002016550 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002010410 
ــمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن  ــيد محمد حسينى فرزند سيدعلى در قس آقاى/خانم س
احداث بنا شده بمساحت 113/36 مترمربع پالك شماره 0 فرعى از 2391 اصلى واقع در بخش دو 

ثبت قم. سند قطعى به شماره 33879- 1388/8/9 دفتر 41 قم. (م الف 3324 )
7- رأى شماره 139860330002015786 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002888 
آقاى/خانم   بهمن قاراداغى فرزند عروجعلى در قسمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث 
ــماره 0 فرعى از 1980 اصلى واقع در بخش دو ثبت  ــده بمساحت 60/08 مترمربع پالك ش بنا ش
ــده در صفحه 587 دفتر  ــكندرى ثبت ش ــطه از اكرم اس قم. مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواس

364  . (م الف 3323 )
8- رأى شماره 139860330002017758 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001282 
آقاى/خانم  احمد اميدى فر فرزند رجبعلى در قسمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث 

ــده بمساحت 102/25 مترمربع پالك شماره 0 فرعى از 1921 اصلى واقع در بخش دو ثبت  بنا ش
قم. طى سند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 317 صفحه 79 . (م الف 3322 )

9- رأى شماره 139860330002017183 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002001147 
ــدانگ قطعه زمين كه در آن  ــمتى از / شش ــم  ابوالفضل احمدى فرزند بهرامعلى در قس آقاى/خان
ــماره فرعى از 2167/1 اصلى واقع در بخش دو  ــده بمساحت 126 مترمربع پالك ش احداث بنا ش

ثبت قم. مبايعه نامه عادى مع الواسطه از خانم مير خريدارى نموده است. (م الف 3329 )
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند 
مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار  ــخاص ذينفع اعتراضى داش 15 روز آگهى تا چنانچه اش
آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف 
ــت خود را به مرجع  ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس مدت يكماه پس از تس
قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر اساس 

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ( قدس) آ-9809349
تاريخ انتشار اول: 98/07/28
تاريخ انتشار دوم: 98/08/14

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــه  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 15 به ش ــنامه ش نظر به اينكه خانم مريم رحيمى داراى شناس
980195 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شكر 
رحيمى به شناسنامه 0748357807 در تاريخ 1350/2/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 

گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  عظيم رحيمى با كد ملى 0748357831 فرزند عبدالرحيم صادره از تايباد پسر متوفى 

2- ذبيح رحيمى با كد ملى 0748357823 فرزند عبدالرحيم صادره از تايباد پسر متوفى
ــادره از تايباد دختر  ــى 0749316295 فرزند عبدالرحيم ص ــم رحيمى با كد مل ــلطان خان 3- س

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

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9809333
تاريخ انتشار : 1398/07/28 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

ورزش: در آخرین جنگ نقل و انتقاالتی میان دو باشگاه 
سرخابی پایتخت، پرســپولیس موفق شــد آریا برزگر 
مهاجم تیم ملی نوجوانان را از چنگ رقیب دیرینه خارج 
کند. اما باشگاه استقالل چه اشتباهی مرتکب شده که با 
وجود اینکه قراردادی که مهر و امضای رسمی دو باشگاه 
استقالل و خلیج فارس شــیراز و سربرگ رسمی باشگاه 
استقالل در آن مشاهده می شــود را بی اعتبار می کند؟ 
موضوع از این قرار است که در ابتدا، باشگاه خلیج فارس 
شیراز یک باشگاه آماتور است و در نتیجه نمی تواند قرارداد 
حرفه ای بــا بازیکنانش ببندد. به همیــن دلیل قرارداد 
بازیکنان این تیم با باشگاهشان آماتوری تلقی شده و آن ها 

می توانند هر زمان که بخواهند این قرارداد را فسخ کنند.
دوم اینکه، این قرارداد دو جانبه بین باشــگاه استقالل 
و باشگاه خلیج فارس شیراز بسته شــده و به طرف سوم 
قرارداد یعنی آریا برزگر هیچ ارتباطی ندارد. سوم اینکه با 
توجه زیر سن قانونی بودن برزگر، باید حتماً امضای ولی 
زیر برگه انتقال وجود داشته باشد که در ذیل این قرارداد 
دیده نمی شود. بدین ترتیب، پس از ماجرای گری هوپر 
و انتقال نافرجام او به استقالل، یک گاف مدیریتی دیگر 
سبب شد آریا برزگر نه تنها به تور استقالل نچسبد، بلکه 
راهی رقیب دیرینه شود تا خشــم هواداران استقالل را 

دوچندان کند.

پرسپولیس چطور برزگر را از چنگ آبی ها درآورد؟
گاف جدید مدیران استقالل در ماجرای خرید مهاجم تیم ملی

محرومیت اوسترشوندس لغو شد؛ سامان نه!
ورزش: به گزارش روزنامه اکسپرسن سوئد، فیفا مدتی قبل باشگاه اوسترشوندس سوئد را با 
شکایت باشگاه اوئسکا اسپانیا به خاطر انتقال سال گذشته سامان قدوس، مهاجم ایرانی به آمیا 
فرانسه از دو پنجره نقل  وانتقاالتی محروم کرد.قدوس نیز به پرداخت ۴ میلیون یورو جریمه 
نقدی و محرومیت چهار ماه از بازی محکوم شده بود. باشگاه سوئدی سپس به همراه سامان 
قدوس شکایت مشترکی را تنظیم  و به دادگاه بین المللی حکمیت ورزشی ارسال کردند که 
در نخستین مرحله رأی فیفا علیه محرومیت نقل  و انتقاالتی اوسترشوندس شکسته شد. اما 

هنوز رأیی مبنی بر لغو محرومیت ملی پوش کشورمان صادر نشده است. 

جمشیدی در پاسخ به این پرسش که چرا جلســه کمیته فنی تشکیل نشده و خروجی این 
جلسه انضباطی چه بوده اســت؟ تصریح کرد: فرصت نبود که جلسه کمیته فنی را تشکیل 
بدهیم. درباره اتفاقات رخ داده سؤاالتی از آقای منصوریان و سرپرست تیم پرسیده شد ولی 

تصمیم گیری نهایی صورت نگرفت.
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فرهنگ و هنر

خبر

»مردی بدون سایه« مشکل قصه دارد
آثار علیرضا رئیسیان بیشتر رویکرد اجتماعی دارد و در بیشتر فیلم هایش به 
رابطه میان زوجین می پردازد. در آثار قبلی او همچون »دوران عاشــقی« و 
»چهل سالگی« موضوع فیلم ها به بحث مسائل عاطفی تمایل داشت که گاهی 

تحت تأثیر مسائل سیاسی و اجتماعی هم قرار می گرفت.
اما به باور من فیلم جدید رئیسیان یعنی »مردی بدون سایه« مشکل قصه 
دارد. در ابتدای فیلم می بینیم ماهان کوشیار )با بازی علی مصفا( مستندی 
جنایی ساخته و ساخت آن مستند او را در شرایط بحرانی قرار داده است، اما 
در ادامه مشــخص نمی شود که آن مستند چه کمکی به فرم قصه می کند، 
با وجود اینکه ابتدای فیلم تکان دهنده است اما پایان آن رها شده و در انتها، 

مخاطب از خود می پرسد چرا »مردی بدون سایه« این گونه تمام شد؟ 
»مردی بدون ســایه« دکور و گریم بسیار خوبی دارد، مثالً گریم امیرآقایی 
تاکنون در هیچ فیلمی اجرا نشــده است، همچنین بخشی از آن در اسپانیا 
فیلم برداری شــده و حضور بازیگران نام آشنا، آن را جزو فیلم های پرهزینه 

کرده است.
معموالً کارگردانان دهه 60 اصرار دارند فیلم را خودشان بنویسند، در »مردی 
بدون سایه« هم می بینیم علیرضا رئیسیان هم کارگردان است، هم تهیه کننده 
و هم نویسنده؛ یعنی هر سه کار اصلی را خودش به عهده دارد. بنابراین نگاهی 
که حتماً خودم باید فیلم نامه بنویسم یا آنچه را می نویسم حتماً خودم باید 

کارگردانی کنم، در مورد آقای رئیسیان وجود دارد.
فیلم بــا وجود تالش زیادی که برای تدوین متفاوت دارد، در این کار موفق 
نبوده است، چرا که قصه در پایان آن رها می شود. شاید اگر مشاورانی وجود 
داشتند که به کارگردان کمک می کردند قصه به سرمنزلی می رسید، نتیجه 

کار بهتر از آنچه روی پرده دیدیم، می شد. 
اینکه لیال حاتمی و امیر آقایی را به اسپانیا ببرید، با تیمی حرفه ای کار کنید 
یا در فضایی متفاوت فیلم بسازید، الزاماً این فضای متفاوت نمی تواند فیلم را 
نجات دهد، بلکه قصه خوب، فیلم را نجات می دهد. مخاطب پس از اینکه فیلم 

تمام می شود نباید بگوید: خب که چی؟
سینما رفتن در ایران سخت است و بیشتر شبیه یک مراسم آیینی می ماند. 
اینکه یک خانواده بخواهند به سینما بروند، جدا از هزینه بلیت سینما، معموالً 
شــام را بیرون می خورند و هزینه قابل توجهی به آن ها تحمیل می شود؛ در 
چنین شرایطی مهم اســت که مخاطب پس از تماشای فیلم توی ذوقش 
نخورد یا نگوید خب که چی؟ در حالی که شاید تماشاگر پس از تماشای فیلم 
»مردی بدون ســایه« احساس می کند کارگردان با بازیگران بنامی که فیلم 

دارد، او را گول زده است و به تماشای فیلمی نشسته که قصه خوبی ندارد.
کارگردان این فیلم با ویترین بازیگران حرفه ای و لوکیشن های خارجی باز هم 
نتوانسته ضعف قصه و شخصیت پردازی را بپوشاند. وقتی منطق فیلم و اتفاقات 

به درستی چیده نشود، ضعف شخصیت پردازی هم نمود بیشتری می یابد.

رقابت »آخرین داستان« ایرانی با32  انیمیشن  دیگر
قصه  ای از شاهنامه در اسکار 2020

ســینمایی  انیمیشــن  مهــر: 
»آخرین داســتان« به نمایندگی 
از ســینمای ایران در فهرست ۳۲ 
اثر رقابت کننده در شاخه بهترین 
انیمیشن آکادمی اسکار قرار گرفت. 
به نقل از روابط عمومی اســتودیو 

هورخش، بنا بر اعالم رســمی آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار، 
انیمیشن سینمایی »آخرین داســتان« به نویسندگی و کارگردانی اشکان 
رهگذر واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین انیمیشن اسکار ۲0۲0 شناخته 
شــده است. شرکت »سون اسکای اینترتیمنت« در کنار استودیو هورخش 

پخش جهانی »آخرین داستان« را بر عهده دارند. 
در خالصه داستان این پویانمایی که برداشتی آزاد از داستان »ضحاک« 
شــاهنامه فردوسی است، آمده است: »جمشید رفته است و ضحاک در 
پی طمع و جاه طلبی برای محاصــره جمکرد، به نیابت از پدر بر تخت 
جمشــید تکیه می زند، اما افسوس که اهریمن بر وجود ضحاک سیطره 
یافته و تاریکی او تمام شــهر را فرا می گیرد. در این میان آفریدون که 
کودکی اســت کشاورز زاده، متولد می شود و برای دادخواهی خون پدر 
و مادرش پیرو کاوه آهنگر قیام می کند... «. اکبر زنجانپور، حامد بهداد، 
لیال حاتمی، پرویز پرســتویی، اشــکان خطیبی، باران کوثری، حسن 
پورشیرازی، شــقایق فراهانی، ملیکا شریفی نیا، بانیپال شومون، روزبه 
فرخ نعمتی، بیتا فرهی، مجید مظفری و زهیر یاری از بازیگرانی  هستند 

که در این پویانمایی صداپیشگی کرده اند. 
»آخرین داســتان« تاکنون موفق به دریافت 11 جایزه بین المللی داخلی و 
خارجی از جمله نخستین سیمرغ بهترین انیمیشن سینمایی ایران از سی و 

هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر شده است.
اکران این پویانمایی در ۳۲ کشــور همچون آمریکا، روسیه، اسپانیا، سوئد، 
یونان و نروژ به زودی آغاز می شود و همزمان با اکران خارجی، در ایران هم 

اکران خواهد شد.

آغاز تصویربرداری فیلمی درباره »چرنوبیل«
روایت روسی علیه روایت آمریکایی

بـه تـازگی  سیـنمـاپـــرس: 
تصویربرداری فیلمی درباره واقعه 
»چرنوبیــل« در پایتخت بالروس 

آغاز شده است.
بــه نقــل از بلتــا این فیلــم در 
روســیه، بالروس و کشــورهای 

مشترک المنافع به نمایش درمی آید. تهیه کننده این فیلم »اندری لیپوف« 
است. بخش اصلی فیلم مربوط به بالروس در سال های دهه ۸0 قرن بیستم 

خواهد بود.
»لیپوف« درباره این فیلم گفت: ما تالش می کنیم فیلم خوبی بسازیم تا سبب 
شود بینندگان برای دیدن آن به سینما بروند. گروهی حرفه ای با این فیلم کار 

می کنند که دارای تجربه زیادی هستند.
خردادماه امســال سریال پنج قســمتی »چرنوبیل« از شبکه آمریکایی 
»اچ بی اُ« پخش شــد و به فاجعــه اتمی چرنوبیل شــوروی پرداخت. 
»چرنوبیل« گرچه با اســتقبال بی سابقه مخاطبان همراه شد، اما روایت 
آمریکایی این ســریال از فاجعــه چرنوبیل، نقد جدی روس ها را در پی 
داشت. آن ها معتقدند نقش جاسوسان سازمان سیا در منطقه چرنوبیل 
از داستان حذف شده است. به نظر می رسد ساخت فیلم مذکور پاسخی 

غیرمستقیم به نسخه آمریکایی باشد.

 فرهنگ و هنــر/ خدیجه زمانیان »حس و 
حالی که هنگام نوشتن دارم قابل توصیف نیست، 
باید عاشق بود تا آن حس ناب را، آن صدای ناله 
زیبای کشیده شــدن قلم بر کاغذ و شادی تمام 
شــدن خط به خط آنچه با قلم و دوات بر صفحه 

کاغذ نقش می بندد را درک کرد«.
برجســته ترین هنرمند خوشــنویس کشــور، 
گفتنی هــای زیــادی در مــورد خطاطی و هنر 
خوشنویســی دارد که چکیده ای است از سال ها 

فعالیتش در این هنر. 
اخوین که چندی پیش لقب عالی جناب خط را از 
جامعه خوشنویسی و هنری کشور گرفته است، از 
برجسته ترین هنرمندان خوشنویس کشور است. 
او در ۲6 اسفند 1۳16 در مشهد به دنیا آمد و در 

رشته شیمی تحصیل کرد. 
از سال سوم دبستان که به خوشنویسی عالقه مند 
می شــود تا پایان دوره لیسانس و تحصیل، آن را 
رها نمی کنــد. با آنکه همه خانواده خطی خوش 
داشتند اما دوست داشتند تحصیالت او هم مانند 
دیگر خواهر و برادرانش در رشته های علمی  باشد 
و به همین علت در دانشــگاه به خواندن شیمی 

مشغول می شود. 
پس از کوچ به تهران و زندگی در این شــهر، به 
دنبال تعلیم خوشنویســی رفته است. در تهران 
یکی از آشنایان که خط خوش او را می بیند به او 
پیشنهاد می کند در کالس های آزاد خوشنویسی 
شــرکت کند و به این شــکل در محضر استاد 
مرحوم »علی آقا حسینی« از شاگردان مستقیم 
»عمادالکتاب« خوشنویســی را به شکل اصولی 
آموخت. اخوین پس از گذشت دو سال استفاده 
از محضر ایشان، خوشنویسی را به حد کمال فرا 
گرفته و به خطوط استادانی چون عماد الکتاب، 
کلهر و به ویژه میر عماد حسنی عالقه مند شد و به 
مشق نظری و قلمی  از روی خطوط این استادان 
پرداخت. در سال 1۳59 استادانی همچون علی 
اکبر کاوه، حســن میرخانی، حسین میرخانی و 
ابراهیم بوذری گواهی نامه اســتادی ایشان را با 

کسب بیشترین امتیاز اعطا کردند. 
استاد اخوین در طول 61 سال خوشنویسی، آثار 
ماندگاری را کتابت کرده اســت. پیش از انقالب، 
کتاب های گنجینه معرفت، پویه، رها، کتاب ارث، 
التفاصیــل و عجایب الحکایات به خط اخوین به 
چاپ رســیده و پــس از انقالب سرمشــق های 
نستعلیق در سه جلد، یک عمر نستعلیق و مرقع 
آن، مرقع بحر عشــق، یادنامه نمایشــگاه خط، 
گزیده ســخنان خواجه عبداهلل انصاری، رباعیات 
اوحدالدین کرمانی، پیام غدیــر، دیوان حافظ و 
رباعیات خیام هر کــدام در دو نوبت، مرقع زلف 
دلبر، ســر زلف خط و دفتــر اول مثنوی از این 

خوشنویس منتشر شده اند.
برخی از این کتاب ها نایاب هستند و هنرجویان 
خوشنویسی به این کتاب ها به عنوان منبعی برای 

سرمشق و آموختن نستعلیق می نگرند.

اســتاد اخوین در ســال 1۳۸9 به عنوان چهره  
ماندگار در رشــته خوشنویســی معرفی شــد. 
کارشناسان حوزه خوشنویســی، عباس اخوین 
را یــک اتفاق نادر در تاریــخ این هنر می دانند و 
چلیپاهــا و کتابت هــای او را جــزو برترین آثار 

خوشنویسی معاصر طبقه بندی می کنند. 
عباس اخوین، چهره ماندگار هنر خوشنویسی که 
به انگیزه برگزاری مراسم بزرگداشتش به مشهد 
آمده اســت، میهمان ما شــده تا درباره خودش، 
هنر خوشنویســی و دستاوردهایش در همه این 

سال های فعالیتش صحبت کند. 

 چه شــد به مکتب میرعماد و شــیوه 
خوشنویسی اش عالقه مند شدید؟

میرعماد تمام اصــول را رعایت می کرد، صافی، 
ظرافت، اســتحکام، قدرت، مالحت، شــیرینی، 
نرمی، سطح، دور و این ویژگی ها از جمله مواردی 
است که موجبات یک خط زیبا را فراهم می کند. 
این ها مراحل فنی کار اســت. میرعماد عالوه بر 
تمامی این خصوصیات، شأن و صفای هنری هم 
داشت. اســتادم،علی آقا حسینی چه حوصله ای 
داشــت و چه نیت و دل پاکی و چقدر تشویقم 
کــرد. هم او بود که برای نخســتین بــار مرا با 
میرعماد آشنا کرد: با یادگاری های کلک پر هنر 
میر، با شخصیت هنری و واالی میر و شاید هم 
شیفتگی و دلبستگی من به خط نستعلیق مدیون 
همین آشــنایی بود، مدیون ارادت و احترام من 
به پیر و مرشد نستعلیق نویسان همه ایام، یعنی 

میرعماد. 

 با این عالقه مندی اما شما روش و سبک 
مخصوص به خودتان را داشتید. 

بله، با وجود ارادت و تالش برای بازشناســاندن 
مکتب میرعماد به نسل جدید، اما نه تنها شبیه 
میرعماد بلکه شــبیه هیچ خوشنویس دیگری 
نمی نویسم و سبک و شیوه خودم را در نستعلیق 
دارم. من با تلفیق و ترکیب شیوه های میرعماد و 
کلهر و تلفیق خط قدما و امروز، ســبک و روش 
خاص خودم را در نستعلیق ابداع کردم که مورد 
اقبال هم قرار گرفته اســت. من نمایشــگاه های 
زیادی در داخل و کشورهایی مثل ترکیه، سوریه، 
امارات، لبنان، کویت و بسیاری کشورهای دیگر 

برگزار کرده ام و آثارم با اقبال مواجه شده اند. 

 از همان ابتدا از راه خوشنویســی امرار 
معاش می کردید؟ 

بله، در تمام این 61 سال خوشنویسی به کار دیگری 
نپرداختم و نوشتن خط خوش مهم ترین کار من 
بوده است. پس از فوت پدرم، برای گذران زندگی به 
کانون های تبلیغاتی و استودیوهای فیلم سازی رفتم 

و خودم را به  عنوان خطاط معرفی کردم.
یک روز یکی از دوســتانم کــه در کانون آگهی 
پرسپولیس کار می کرد با من تماس گرفت و گفت 
خط تو قرار است پنجشــنبه در روزنامه کیهان 
چاپ شود که به این شکل کارم را در کیهان آغاز 
کردم و با وجود مخالفت خانواده ام، کار در بانک 
را رها کرده و به استخدام روزنامه کیهان درآمدم، 
چون به خطاطی عشق می ورزیدم. در سال 1۳71 
هم مرکز کتابت و تعلیم ایران را راه اندازی کردم و 
در آنجا به عالقه مندان خط تحریری و تذهیب و 
خوشنویسی آموزش می دادم. اکنون خیالم راحت 
اســت که خط نســتعلیق ادامه خواهد داشت و 
خوشنویســی و نستعلیق با شاگردانی که تربیت 
کرده ام زنده می ماند؛ در حال حاضر دســت کم 
10 خوشــنویس درجه یک و تراز اول کشور از 

شاگردان من هستند. 

 با توجه بــه اینکه ســال ها در زمینه 
خوشنویســی فعالیت می کنید و دهه های 
مختلفی با این هنر همراه بودید، حال و روز 

هنر خوشنویسی را چگونه می بینید؟ 
پــس از انقالب حال و احوال هنر خوشنویســی 
خیلی خوب شد. این هنر جدی گرفته و برایش 
تبلیغ شد. می شود گفت انقالب اسالمی ، انقالبی 
در هنر خوشنویسی ایجاد کرد. چون این هنر پس 

از انقالب خیلی رونق گرفت و بهتر شــد، تعداد 
آموزشگاه ها و شاگردان آن ها بیشتر شد. خود من 
که در سال 71 آموزشــگاهم را راه اندازی کردم، 
۲50 هنرجو داشــتم. اکنون هم عالوه بر انجمن 
خوشنویسان که شــعبه های فراوانی برای تعلیم 
خوشنویسی در کشور دارد، ده ها آموزشگاه دیگر 
هم به تربیت هنرجویان این رشته می پردازند. پس 
از انقالب زنان هم به سمت هنر خوشنویسی توجه 
نشــان دادند. در حال حاضر در نگارگری، خط و 
نقاشــی تعداد بانوان مطرح بیشتر شده است، به 
طــوری که خط و تذهیب و موســیقی از جمله 
رشته های پرمخاطب بانوان است. البته مهم ترین 
اتفاقی که امروز باید برای خوشنویســان بیفتد 

ایجاد شغل برای این جماعت است. 
باید برای خوشنویسان شغل مرتبط ایجاد شود 
تــا به صورت حرفه ای به این هنــر بپردازند و با 
خیال آسوده ممارست و تمرین کنند. زیاد شدن 
آموزشگاه های خوشنویسی سبب می شود تعداد 
زیــادی به آموزش این هنــر رغبت پیدا کنند و 
در نتیجه حس رقابت میان خوشنویسان افزایش 

می یابد. 

 ایجاد این نوع رقابت در عرصه هنر، اتفاق 
خوبی است یا نه؟ 

به نظرم خوب است، چون موجب تمرین بیشتر 
هنرجو می شود و هنرمندی موفق است که تالش 
بیشتری کند و کارش با خالقیت و نوآوری همراه 
باشد. ضمن اینکه هنر خوشنویسی هم ادبیات ما 
را نشــر می دهد و هم فرهنگ ما را که فرهنگی 
دینی اســت؛ پس باید برای گسترش بیشتر آن 
تالش کرد و این هنر وقتی گسترده می شود که 

هنرمند با فراغ بال به خلق اثر بپردازد. 

 در خصــوص رواج خــط کامپیوتری 
نســتعلیق و ورود این خط به کتاب های 

درسی چه نظری دارید؟ 
پسرم »کاوه« مبدع نرم افزار کلک است که با آن 
توانست خط نستعلیق من را وارد دنیای دیجیتال 
کند. از سال 1۳7۳ این نرم افزار در چاپ کتاب های 
درسی مدارس نیز به کار گرفته شد، به این امید 
که این خط متروک و مهجور نماند. این نرم افزار 
موجب شــده دانش آموزان بیشتر از پیش با خط 
نستعلیق آشنا و به فرا گرفتن اصول آن عالقه مند 
شوند. تا پیش از آن دانش آموزان با خط تحریری 
میانه ای نداشتند و به همان ساده نویسی، بسنده 
می کردند، برای همین بیشتر دکتر ها و مهندس ها 
خط تحریری را نمی شناســند و ساده نویســی 
می کنند در حالی که گذشــتگان ما خط خوش 
را می شــناختند و با خط تحریری می نوشتند. 
امــا با وجود نرم افزارهــای کامپیوتر و ورود خط 
تحریری به کتاب های درسی، دانش آموزان با خط 
خوش آشنا شــدند و این اتفاق خوبی در عرصه 

خوشنویسی است.

برش

کامپیوتر  نرم افزارهای  وجود  با 
و ورود خط تحریری به کتاب های 
درسی، دانش آموزان با خط خوش 
آشنا شدند و این اتفاق خوبی در 

عرصه خوشنویسی است

یادداشت

احسان ناظم بکایی، منتقد سینما 
annotation@qudsonline.ir

مجموعه ای خواندنی از خاطرات پیاده   روی اربعین 40 شهید مدافع حرم

jقدم زدن در طریق الحسین
 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نیک ســال 
گذشــته کتاب خاطرات پیــاده روی اربعین 
شــهدای مدافع حــرم با نام »عمــود آخر« 
شــامل ۴0 خاطره از ۴0 شهید مدافع حرم 
توسط انتشارات تقدیر منتشــر و روانه بازار 
کتاب شــد. این اثر به تازگی به چاپ ســوم 
رسیده است. خواندن این کتاب همسفری با 
شهدایی اســت که در پیاده روی اربعین در 
طریق الحســین)ع( گام گذاشته و با شهادت 

به عمود آخر رسیده اند.
»عمود آخر« شــامل مجموعــه روایت هایی 
از ســفر زیارتی اربعین و خاطــرات مربوط 
به پیاده روی مســیر نجف تا کربال جمعی از 
شهدای مدافع حرم در سال های اخیر است. 
از آنجایی که سفر زیارتی اربعین در سال های 
اخیــر با جنگ علیــه تروریســم در عراق و 
ســوریه همزمان بوده و رزمندگان مقاومت، 
درگیر مبارزه با تروریســت های تکفیری در 
کشورهای عراق و ســوریه بوده اند، خاطرات 
اربعین شــهدای مدافع حرم، تأثیرات متقابل 
دفاع از حرم و حضور در پیاده روی اربعین را 

به تصویر می کشند.

بدون شک خواندن خاطرات شهدایی که در 
راه دفــاع از حرم اهل بیت)ع( جان خود را از 
دست داده اند، در خصوص پیاده روی اربعین 

تجربه به یاد ماندنی خواهد بود. 
بــا توجه بــه حجــم کتــاب از آنجایی که 
نویسندگان به ذکر خاطرات ۴0 تن از شهدا 
پرداخته اند، اثر دارای نکات جذاب و خواندنی 

بسیاری است. 
در این کتاب تالش شــده عــالوه بر روایت 
خاطرات، بخشی از وجوه شخصیتی و سلوک 
فردی و اجتماعی شــهدای دفاع از حرم نیز 
مورد توجه قرار گیرد. همین ویژگی ســبب 
شــده خوانندگان در این اثر بــا خواندن هر 
کدام از خاطرات، با وجوه مختلف این شهدا از 
خوش سفری یک شهید تا مدیریت و خدمت 

به زائران در شهید دیگر آشنا شوند. 

  این اثر چگونه متولد شد؟
»حسن شــمس آبادی« مدیر گروه فرهنگی 
حریــم حرم و مدیر نویســندگان این اثر در 
گزارشــی درباره چگونگــی تألیف این کتاب 
اظهار کرد: »عمود آخر« خاطرات ۴0 شهید 

مدافــع حرم از پیــاده روی اربعین به نقل از 
خانواده، دوســتان و همکارانشان است،چاپ 
اول این اثر بهمن 97 منتشــر شد و در حال 

حاضر در انتظار چاپ سوم آن هستیم.
وی درباره این شــهدا و انتخاب آن ها گفت: 
با خانواده برخی شــهدا ارتباطاتی داشــتیم؛ 
با آن ها تماس گرفته شــد و جویا شدیم آیا 
شهید به پیاده روی رفته است یا نه، تالش بر 
آن بود عالوه بر شــهدای معروف مدافع حرم 
که شــناخته شده تر هســتند از شهدایی که 

آوازه  زیادی ندارند هم خاطراتی نقل شود.
به گفته شــمس آبادی، عــالوه بر خاطرات، 
شناســنامه و مشخصاتی از این ۴0 شهید در 
ابتدای کتاب درج شــده است، اسامی برخی 
از شهدا عبارتند از شــهید حسین همدانی، 
شهید سجاد زبرجدی، شهید سجاد طاهرنیا، 
شــهید مجیــد قربانخانــی، شــهید محمد 
پورهنگ، شــهید تقوی، شــهید حسین پور 
ابراهیمی، شــهید حســین حریری، شهید 

سجاد عفتی و... .
وی با نام بردن از نویســندگان کتاب »عمود 
آخر« ابراز کرد: مصاحبه و نگارش خاطرات را 

شهیده دلیری، محدثه سادات نبیان و نازنین 
قنبــری بر عهده داشــته اند. در این کتاب با 
بیش از ۸0 نفر از دوستان و خانواده شهدای 
مدافع حرم گفت وگو شده و تولید آن حدود 

6 ماه به طول انجامیده است.
وی درباره جلد دوم کتاب خاطرنشــان کرد: 
سعی بر این اســت چنانچه استقبال از جلد 

نخست کتاب خوب باشد جلد دوم را با روایت 
۴0 شــهید مدافع حرم دیگر روایت کنیم، با 
توجه به بازخوردها و اســتقبال، احتماالً جلد 

دوم آن هم تهیه شود.
»عمود آخر« در قطع پالتویی با جلد شومیز 
و در ۲۲۴ صفحه توسط انتشارات تقدیر روانه 

بازار کتاب شده است.

فارس: مستندی از بزرگ ترین مراسم تعزیه ایران که هر سال در خوانسار برپا می شود، 
به تهیه کنندگی و کارگردانی »محمد هوشیاری« ساخته خواهد شد.

همزمان با ایام اربعین حسینی، از ۲0 تا ۲۸ ماه صفر بزرگ ترین مراسم تعزیه ایران 
در خوانسار )قودجان( اصفهان به همراه مراسم غبارروبی از ضریح امامزادگان حضرت 

موسی ابن جعفر)ع( برگزار شده و مستندی از این موضوع ساخته خواهد شد.
»محمد هوشیاری« تهیه کننده این مستند گفت: بزرگ ترین مراسم تعزیه خوانی ایران 
نزدیک به ۳00 سال است در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس)ع( شهرستان خوانسار 
)قودجان( که در جوار بارگاه دو تن از طفالن امام موسی بن جعفر)ع( واقع شده است، 
برگزار می شود. وی در ادامه بیان داشت: این مراسم همه ساله از ۲0 تا ۲۸ ماه صفر 
با حضور جمعی از پیشکســوتان هنر شــبیه خوانی و با اجرای تعزیه به مدت 9 روز 
در دو نوبت بعد از ظهر و شــب با حضور هزاران نفر از شیفتگان مکتب عاشورایی و 

شخصیت های مختلف جامعه از سراسر ایران اجرا می شود.
این تهیه کننده سینما و تلویزیون افزود: در نخستین روزهای تعزیه امسال نیز مراسم 
غبارروبی از ضریح مطهر با حضور جمعی از شیفتگان مکتب عاشورایی و مسؤالن در 

حوزه های مختلف برگزار می شود.
وی ادامه داد: در این مســتند در کنار مراسم تعزیه خوانی امسال قرار است از ضریح 
مطهر امامزادگان حضرت امام موسی بن جعفر )ع( که در جوار این حسینیه باشکوه 

است، رونمایی شود.
کارگردان »به رنگ آفتاب« افزود: همچنین حضور و جمع پیشکسوتان و استادان هنر 

شبیه خوانی در قالب یک تیم برای اجرای تعزیه بر جذابیت این مراسم افزوده است.
ظرفیت حسینیه حضرت ابوالفضل العباس)ع( قودجان حدود 60 هزار نفر است که 
همه ساله از ۲0 تا ۲۸ صفر میزبان هزاران نفر از عاشقان ابا عبداهلل الحسین)ع( است.

ساخت مستندی از 
بزرگ ترین مراسم 

تعزیه ایران

باشــگاه خبرنگاران جوان: براتی پور گفت: کسانی که جعلیات را در فضای مستند
مجازی منتشر می کنند، می خواهند چهره قیصر امین پور را خراب کنند.

عباس براتی پور، شــاعر، درباره انتشار جعلیات در فضای مجازی گفت: کسانی 
که با اشعار عزیزانی مانند قیصر امین پور یا سید حسن حسینی آشنایی داشته 
باشند، می دانند آثار این عزیزان مشخص است. این افراد شعر ضعیف نسرودند و 
کسانی که شعرهای ضعیف را به نام این افراد در فضای مجازی منتشر می کنند، 

کار خوبی انجام نمی دهند.
او افزود: کسانی که شعر شاعرانی مانند قیصر امین پور را می شناسند، به اشعاری 
که به نام این افراد در فضای مجازی منتشــر می شود توجهی نمی کنند. وقتی 
کسی زبان شعر امین پور را نشناسد یعنی این شاعر را هم نمی شناسد تا بخواهد 
پس از خواندن شعر جعلی که به نام قیصر امین پور منتشر شده است، به اشتباه 
بیفتد و گمان کند شــعر اوست. کسانی هم که این جعلیات را منتشر می کنند، 
با این کار می خواهند چهره شاعرانی چون قیصر را خراب کنند؛ این اقدام آن ها، 

کار درستی نیست.
این شــاعر با اشاره به تفاوت کسانی که »قیصر« تخلص می کنند با قیصر امین 
پور، اظهار کرد: کســانی که شعری را در فضای مجازی می خوانند، به این نکته 
توجه کنند که در پایان متن اسم »قیصر امین پور« نوشته شده یا تنها »قیصر« 
را نوشته اند. چون در این سال ها افراد زیادی را دیدم که به اسم » قیصر« تخلص 
می کردند و »قیصر« نام شــاعری آن هاســت. اگر زیر شعر ضعیفی اسم »قیصر 
امین پور« نوشته شده بود، بدانند جزو جعلیاتی است که به نام این شاعر منتشر 
می شــود. کسانی که اهل شــعر و ادب هستند باید بر این مسائل اشراف داشته 

باشند.

نقش جاعالن مجازی 
در تخریب چهره 

قیصر امین پور 

ادبیات

پیشنهاد امروز

گفت وگوی قدس با استاد عباس اخوین، چهره ماندگار هنر خوشنویسی 

انقالب اسالمی، انقالبی در خوشنویسی ایجاد کرد
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