
این غم تا ابد در سینه  ما خواهد ماند
همزمان با آغاز ماه ربیــع االول، کاربران 
فضای مجازی هشــتگ #ربیع_االول_
مبارک را در توییتر فارسی داغ کردند. در 
ادامه تعدای از پست های کاربران فضای 
مجازی را که با این هشــتگ در فضای 
مجازی منتشر شده است، می خوانید: »با 
اجازه مادر سادات رخت عزای پسرش را 
نه از جان، بلکه از تن در می آوریم و می گوییم ای حسین داغ تو تا ابد در سینه 
ما خواهد ماند... محرم و صفر هم تموم شــد و من ناراحتم برای تموم شدن 
ماه عزای امام حسین، ناراحتم به خاطر تموم شدن گریه های عاشقانه بندگی، 
اما خوشحالم برای اینکه فرصت دارم راه رو ادامه بدم و از دامن اهل بیت)ع(

جدا نشم«.

سیاست  دوگانه رسانه ای
سید محمد حســینی، دبیر کل کانون 
دانشگاهیان ایران اسالمی در جدیدترین 
پســت توییتری خود مقایســه جالبی 
را درخصــوص سیاســت های دوگانــه 
رسانه های غربی در نحوه پوشش متفاوت 
اعتراضات شیلی با عراق، سوریه و ونزوئال 
منتشر کرد. حسینی در پست توییتری 
خود نوشــت:»جمعیت میلیونی علیه دولت شیلی که وابسته به آمریکاست 
تظاهرات می کنند، ولی رســانه  های غربی از کنار آن آرام می گذرند یا آن را 
سانسور می کنند؛ حال اگر چنین اعتراضاتی در عراق، سوریه و ونزوئال صورت 

می گرفت چه هیاهویی رسانه ها و مزدورانشان به پا می کردند«!

من برمی گردم!
همزمان با خداحافظی زالتان ابراهیموویچ 
با لیگ فوتبال آمریکا، تمام دنیای فوتبال 
منتظر تصمیم این مهاجم برای ادامه کار 
هستند. در حالی که شایعات منتشر شده 
از ادامه فعالیت او در لیگ ایتالیا یا برزیل 
خبــر می دادند، اما ایــن بازیکن انتخاب 
غیرمنتظــره ای را در نظر گرفته اســت. 
ســتاره ۳۸ ساله سوئدی در اینستاگرام خود ویدئویی را به اشتراک گذاشت 
و حسابی هوادارانش را شوکه کرد. ابراهیموویچ در این ویدئو می گوید: سالم 

اسپانیا! حدس بزنید چی شده؟ من برمی گردم.

دلم برایت تنگ شده است
علی اوجی به مناسبت سالروز تولد احسان 
خواجه امیری در اینســتاگرامش نوشت: 
»بعضی از آدمــا آن قدر بی نظیرن که تو 
قلبشــان را با تمام وجود لمس می کنی، 
رفیق بی نظیر و دوســت داشــتنی من 
احسان جانم، وجود تو برای من خیلی با 
ارزش و مهم است... تو با صدات عشق را 
بــه مردم هدیه میدی و رفاقتت هم مثل صدات بــی نظیر و درجه یک و... 
تولدت مبارک عزیز دل... امیدوارم هر سال بیش از سال قبل بترکونی و امسال 
پر از موسیقی و عشق باشی... پ ن: در ضمن اکنون که این نامه را برای تو 

می نویسم، قلم در دستم می لرزد و دلم برایت تنگ است«.

 محمد تربت زاده نه اینکه بخواهیم همه چیز را بیندازیم 
به گردن شــبکه های اجتماعی، اما زمانی که اینستاگرام 
هنــوز در میان ایرانی هــا جا نیفتاده بــود، کجای ایران 
می شد جشن هایی را پیدا کرد که مردم در آن لباس های 
عجیب و غریب بپوشند، خودشان را شبیه شخصیت های 
هالیــوودی و کارتونی کنند و همدیگر را بترســانند؟! به 
همین خاطر شــاید بتوان گفت سابقه هالووین در ایران، 
چیزی اســت توی مایه های سابقه شبکه های اجتماعی 
به خصوص »اینستاگرام« در کشورمان. اینستاگرامی که 
حاال اگر چرخی در آن بزنید، یکی در میان با تصاویر کدو 
تنبل های خندان، چهره هــای مبدل، لباس های عجیب 
و غریب و تزئینات ترســناک مواجه می شوید. تازه بماند 
خیل جوان هایی که با کپشن »هپی هالووین« عکس های 
جور واجورشان را در جشن های هالووین منتشر می کنند و 
به قول خودشان احساس »کول« و »خفن« بودن بهشان 
دست می دهد. جامعه شناس ها و آن هایی که سرشان از این 
چیزها در می آید اما می گویند این ماجرا دقیقاً همان قدر 
عجیب و غریب است که مثالً آمریکایی ها یا انگلیسی ها در 
پایان زمستان لباس عمو نوروز بپوشند و در خانه هایشان 

سفره هفت سین پهن کنند!

  تبلیغات هالووینی
گذشته از اینســتاگرام، امســال پای »هالووین« بیشتر 
از همیشــه به خیابان ها و مغازه ها باز شــده است. انبوه 
فروشگاه هایی که دکورشان را با نمادهای جشن هالووین 
تزئیــن کرده انــد، آتلیه هایی که تبلیغــات عکس های 
هالووینی شــان شــهر را پر کرده اســت و شرکت های 
برگزاری مراسم عروسی و تولد که در این چند روز کار و 
بار اصلی شان را تعطیل کرده و زده اند توی خط برگزاری 
جشــن های هالووین. تب هالووین در میان دانشجوها اما 
از همه جا داغ تر اســت! در کانال ها و گروه های تلگرامی، 
صفحه های اینســتاگرامی و جمع های دوستانه صحبت  
جشن بزرگی که فالن دانشجو می خواهد بگیرد، پیچیده 
است. تقریباً در هر دانشکده چند دانشجو وجود دارند که 
می خواهند هالووین را جشن بگیرند و تبلیغات جشنشان 
را سپرده اند به کانال ها و گروه های دانشجویی. با این همه 
اما احتماالً هیچ کدامشــان ذهنیتی از پیشینه و فلسفه 

جشن های اروپایی هالووین ندارند.

  ترس از تاریکی و مرگ
ریشه این جشــن به آیین باستانی سامِهین یا شاِمهین 
بازمی گردد. قوم »سلتی« که حدود 2 هزار سال پیش در 
ایرلند، انگلیس و فرانســه امروزی زندگی می کردند، آغاز 
سال جدیدشان را همزمان با برداشت محصوالت کشاورزی 
در اول نوامبر جشن می گرفتند که برای آن ها نماد پایان 
تابستان و آغاز فصل تاریکی و سرما به حساب می آمد. از 
آنجایی که هم ســرماهای آن زمان سرمای واقعی بود و 
هم امکانات گرمایشی وجود نداشت، مرگ و میر همزمان 
با آغاز فصل سرما حسابی باال می گرفت. به همین خاطر 
اهالی قوم »سلتی« با برپا کردن آتش و پوشیدن لباس های 
عجیب از پوســت حیوانات و اســتفاده از صورتک های 
ترسناک یا قرار دادن سر بریده شده حیوانات روی سر خود 
تالش می کردند ارواح سرگردان را از خودشان دور کنند یا 
حداقل مانع از شناسایی خود توسط آن ها شوند. این تصور 

در آن زمان بیشتر ریشه در ترس از تاریکی داشت.

  دومین جشن بزرگ غربی ها
در دنیای امروز اما جشــن هالووین پس از کریســمس، 

دومین جشن بزرگ غربی ها و به ویژه آمریکایی ها محسوب 
می شود و طبق آخرین آمار، آمریکایی ها هر سال بیش از 6 
میلیارد دالر را صرف برگزاری این جشن می کنند. هرچند 
پوشیدن لباس های عجیب و غریب و گریم های ترسناک 
همچنان میان اهالی اروپا و آمریکا رواج دارد اما هالووین 
این روزها تبدیل به یکی از بزرگ ترین جشن های تفریحی 
غربی شده و خبری از ترس از آتش و مرگ نیست! البته 
خیلی ها حتی در خود غرب معتقدند به دلیل مرگ یکی از 
مشهورترین شیطان پرستان در روز هالووین، برخی مفاهیم 
شیطان پرستی به این جشن وارد شده که راست و دروغش 

بماند به عهده خودشان!

  جشن زامبی ها
اینکه چرا ما شاخک هایمان را بنِد مراسم هالووین در ایران 
کرده ایم برمی گردد به نظرات کارشناس هایی که می گویند 
این جشــِن مذهبی مسیحی هیچ سنخیتی با فرهنگ و 
پیشینه  ما ایرانی ها ندارد و در دراز مدت می تواند آثار منفی 
زیادی روی فرهنگ و جشن های ملی و مذهبی مان بگذارد. 
نمونه اش شــاکر رضاپور، کارشــناس تاریخ که می گوید: 
»هالووین حتی در حد کوچک ترین مناسبت های تاریخی 
ما هم نیســت. از ابتدای سال که »نوروز« باشد تا انتهای 
ســال که به »چهارشنبه سوری« می رسد ما در فرهنگ 
ملی خودمان مناسبت های متعدد، گوناگون و جشن های 
متنوعــی داریم. اتفاقاً در هیچ کدام از جشــن های ما هم 
رفتاری خالف آنچه منطق بشری است صورت نمی گیرد. 
آداب و رسوم ما مبتنی بر رفتارهای خردگرایانه است و بر 
خالف جشــن هایی مثل هالووین، انسان نه تنها از حالت 
انسانی، خود را خارج نمی کند بلکه به اصل انسانیت خود 

برمی گردد«.
رضاپور دربــاره نماد های هالووین هــم می گوید:»ما در 
چهارشنبه سوری عادت داریم »آجیل چهارشنبه« تهیه 
کنیم، در فرهنگ سنتی هالووین هم کودکان خانه به خانه 
می روند تا آجیل، نبات و تنقالت بگیرند. در تاریخ هالووین 
می خوانیم که مردم آتش روشــن می کردنــد و دور آن 
حلقه می زدند و غذایی که داشــتند را با دیگران قسمت 
می کردنــد تا یک نوع صمیمیت و گرمــای اجتماعی را 
احســاس کنند. در پیشــینه این جشن همچنین شما 
می بینید مردم لباس هایی از پوست حیوانات می پوشیدند 
که همین رسم امروز تبدیل به پوشیدن لباس های عجیب 
و غریب و آرایش های وحشــتناک شده است. در واقع در 
خود غرب نسبت به جشن اولیه تحریف ها و تندروی های 
بسیاری صورت گرفته و حاال همان جشن مقدس به جشن 
زامبی ها تبدیل شده و از آن جشن قدیمی فقط یک کدو 
تنبل مانده که آن را به شکل صورت انسان درمی آورند و 
داخلش نور روشن می کنند. در واقع با حمله رومی ها این 
جشن که متعلق به قوم »سلتی« در شمال فرانسه و ایرلند 
بود کامالً تغییر ماهیت داد. این تغییر رفته رفته بیشتر شد 
و دیگر امروز غیر از مراسم قاشق زنی هیچ نشانه ای از آن 

جشن نمانده است«.

  جشن های ایرانی
آن طور که باستان شــناس ها و تاریخ شناس ها می گویند، 
در ایران باســتان هر ماهی از سال با نام های به خصوصی 
جشن های باشکوهی برگزار می شــده که می توانیم این 
جشــن ها را همراه با جشــن های مذهبی و اسالمی، در 
میان مردم جا بیندازیم. مثالً روز نوزدهم فروردین جشن 
فروردگان، ســوم اردیبهشت جشن اردیبهشتگان، ششم 
خرداد جشــن خردادگان و بقیه ماه ها به همین ترتیب 

برگزار می شده که امروز تقریباً تمام آداب و رسوم مربوط به 
این جشن ها همراه با خودشان فراموش شده است.

جشــن پنجه یا خمسه مسترقه یکی دیگر از جشن های 
تاریخی ایرانی است که تا سال 1۳04 خورشیدی و پیش 
از تصویب تقویم فعلی برگزار می شــده. در آن سال ها و 
پیــش از تصویب تقویم جدید، چون تمام  ماه ها ۳0 روزه 
بوده، در پایان ســال پنج روز اضافه می آمده و مردم تمام 
آن پنج روز را شــادی می کردند. جشنی که کارشناس ها 
می گویند با فرهنگ ایرانی ها هم جفت و جور است و حتی 
در همین دوران امروزی هم می تواند به شــکلی معقول و 

دور از خرافات برگزار شود. 

  کوتاهِی مسئوالن
هالووین یک جشن شاد است، این را می توانید از تصاویری 
که اینستاگرام را پر کرده متوجه شوید. کارشناس ها هم 
می گویند دلیل اینکه هالووین با این ســرعت و شدت در 
میان جوان های ایرانی فراگیر شده، همین موضوع است. 
این دســته از کارشــناس ها معتقدند در کنار تبلیغات 
رسانه های غربی و شبکه های اجتماعی، مسئوالن هم در 
باز شدن پای هالووین به کشورمان نقش دارند، چون خیلی 
وقت ها نسبت به اصلی ترین نیازهای جوانان که هیجان، 
شادی حالل و منطقی و تنوع طلبی است بی اعتنا بوده اند. 
در کنار این، مسئوالن هرچقدر در زمینه جلوگیری از نفوذ 
فرهنگ غربی به کشــورمان تالش کرده اند، در معرفی و 
ترویج فرهنگ و جشــن های ملــی و مذهبی خودمان 
کوتاهی کرده اند. نتیجه هم این شــده مراسمی که هیچ 
سنخیتی با فرهنگ و عقاید ایرانی ها ندارد، فقط به صرف 
درونمایه شــادی آفرینش، در میان جوان ها محبوب شده 

است.

  فکری به حال هالووین بردارید
گفتیم »هالووین« به جشن تبدیل شده و دیگر ترسناک 
نیســت، اما گرایش بخشی بزرگی از ظرفیت های فضای 
مجازی و همچنین گروه هایی از جوانان ایرانی به هالووین، 
ترسناک اســت! گرایشی که سال به سال گسترده تر هم 
می شــود و می تواند در دراز مدت مشــکالتی را به وجود 
بیاورد که فکرش را هم نمی کنیــم. آن هم در حالی که 
مثالً »لودویگ شــیک« اسقف اعظم شهر بامبرگ آلمان 
درباره برگزاری جشن های هالووین به شیوه های امروزی 
گفته اســت: »شــیطان گرایی و ارتباط با جن و ارواح در 
هالووین، موجب نابودی ارزش ها می شــود. ما نباید اجازه 
دهیم بی فرهنگی شیطانی، فرهنگ مسیحی مان را له کند. 
من از تمام خانواده ها، معلمان مدارس، مسئوالن تربیتی و 
مربیان مهدکودک ها می خواهم جلو جشن های هالووینی 

را بگیرند«. 
در ایران خودمان هم رضا غیاثی، جامعه شناس در این باره 
می گوید: »اصالً بحث این نیست که جشن هالووین خوب 
است یا بد یا فلسفه جشــن هالووین که در غرب برگزار 
می شــود چیست، بلکه بحث این اســت که چرا باوجود 
مناسبت های مختلف ملی و مذهبی، چنین جشن هایی به 
فرهنگ ایرانی راه پیدا می کند؟ این تازه ابتدای کار است و 
اگر فکری نشود فردا باید به مبارزه با  هالووین بپردازیم. اگر 
یادتان باشد ولنتاین هم این گونه در جامعه ما رخنه کرد و 
رفته رفته برای برخی ها به یک مراسم عادی تبدیل شد. با 
گسترش وسایل ارتباطی مثل ماهواره و اینترنت، طبیعی 
بود که هجمه مراسم اینچنینی شروع شود و وقتی فکری 
برای آن نمی شود و پیشگیری وجود ندارد همین مراسم 

جایگزین انواع و اقسام جشن های شاد می شود«.

داستان مرگ »البغدادی« تغییر می کند؟

قدس زندگی: دیروز در همین صفحه از نمایش مضحک آمریکایی ها در 
ماجرای کشتن »البغدادی« و شباهت هایش با داستان کشتن »بن الدن« 
گفتیم. منتها برای اینکه بدانید این فقط روزنامه نگاران خودمان نیستند 
که ماجرا را خنده دار و نمایشــی تکراری می بینند، امروز نوشــته تازه و 
داغ یکــی از روزنامه نگاران غیر وطنی را پیش رویتان می گذاریم. »رابرت 
فیسک« روزنامه نگار معروف انگلیسی روز گذشته در »ایندیپندنت« مقاله  
جالبی نوشــته و بدون اینکه گمانه زنی کند، به طور قطعی گفته اســت 
منتظر باشید داستان حمله به »البغدادی« باز هم تغییر کند و چیزهای 
جدیدی به آن اضافه شود! »فیسک« البته تحلیل خوبی هم درباره نتایج 
و پیامدهای کشــته شــدن »البغدادی« دارد. در ادامه بخش هایی از این 
مطلب را به نقل از باشــگاه خبرنگاران جوان می خوانید: »معموالً خداوند 
جان می دهد و جان می گیرد، ولی این هفته در بهشت آسمانی کاخ سفید 
برعکس این قضیه اتفاق افتاد! ســکاندار کاخ ســفید یعنی دونالد ترامپ 
جان ابوبکر البغدادی را گرفت و سپس با طرح این وعده که داعشی های 
بازمانده را به مرز های انگلیس و دیگر کشور های اروپایی خواهد فرستاد، 
جان تازه ای به داعش بخشید... معلوم نیست اعضای داعش چقدر از این 
پیشنهاد خارق العاده شاد شده باشند؟ معلوم نیست رفقای آن ها که هنوز 
در مرز های ما پرسه می زنند چطور چنین پیشنهادی را قلباً پذیرفته اند؟ 
ما ســال ها با قدرت در برابر فرقه شرور داعش مقاومت کرده ایم. اما فرقه 

ترامپ را از قلم انداخته بودیم. 
از آنجایــی که هم آمریکایی ها و هم روس ها هــر دو پیش از این ادعا کرده 
بودند البغدادی را کشته اند، شاید عاقالنه باشد چند روزی صبر کنیم تا مبادا 
سروکله این »مرد بیچاره« در یک فیلم ویدئویی دیگر پیدا شود. اگر یادتان 
باشد ما قبل از مرگ اسامه بن الدن، چهار بار او را کشته بودیم. این بار ترامپ 
حتی از روسیه و ســوریه و عراق هم تشکر کرد. ولی درباره اروپایی ها گفت 
حمایت کشور های اروپایی »نومیدی محض« بوده است؛ زیرا آن ها از پذیرش 

اتباع عضو داعش خود سر باز می زنند. 
او افزود مــن واقعاً به اروپایی هــا می گویم اگر اتباع داعشــی را تحویل 
نگیرید من آن ها را در کنار مرزهایتان رها می کنم تا چند روزی سرتان با 
بازداشت دوباره آن ها گرم باشد. آن ها می توانند به کشورهایشان برگردند 
ولی نمی توانند به کشــور ما بیایند، زیرا میان کشور  ما و آن ها فرسنگ ها 
فاصلــه وجــود دارد. خب... همین ســخنان می تواند یــک عامل واقعی 
انگیزه بخش برای بازماندگان داعش باشــد... ترامپ به ما گفت البغدادی 
مانند یک ســگ مرد، مانند یک ترســو در حالی که گریه و زاری و ناله 

می کرد و فریاد می کشید. 
خب شــاید این صدا ها، صدای ضجه زدن بچه هــای در حال مرگ بود... 
دقیق تر بخواهم بگویم ســه بچه البغدادی. باالخره تصور اینکه فکر کنیم 
البغدادی هنگام کشیدن چاشنی جلیقه انفجاری خود در آن تونل مرگ، 

این چنین گریه و زاری می کرده قدری دشوار است«.

 مجازآباد
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ورزش
تقابل سرخابی ها با تبریزنشینان در هفته نهم لیگ برتر

 شهرخودرو 
با سایپا به صدر می رسد؟

با حاشیه های غافلگیر کننده

تنور لیگ برتر بسکتبال 
روشن شد

 رئیس انجمن خوشنویسان هرات در گفت و گو با قدس:

از پشتکار خوشنویسان ایرانی انگیزه گرفتیم

من هم معتادم
رقیه توسلی: جمِع من و تلویزیون 
عجیب است. اما به اصرار »آفرینش« 
می نشــینیم روبه روی قاب جادویی. 
همان قدر به تلویزیون معتاد است که 

به موبایل.
ظرفی تخمه آفتابگردان گذاشــته ایم 

بینمان. کانال یابی می کند و اجازه می دهد موسیقی و اخبار و فیلم و مستند 
و پیام بازرگانی، شرفیاب شوند توی نشیمن.عنکبوت سیاهی روی دیوار ظاهر 

می شود. 
اوضاع نامتوازنی است. سه موجود می شویم که دوتایمان بی حوصله و راه گم 
کرده اند؛ من و جناب عنکبوت خان. بی اختیار بعِد ساعتی ذهنم پا می شود از 

نشیمن می رود بیرون و صد البته پشت بندش خودم.
می رویم جای دیگری که دور نیست. کنار کتاب هایی که طعمشان شکل همین 

تخمه بو داده، مشتی است.
عده زیادی به استقبال می آیند... برگ اضافی، در جنگل های سیبری، گورچین، 
ُدن کامیلو و پسر ناخلف، قلبی به این سپیدی، از کافه نادری تا کافه فیروز... 

همه شان قبراق و خندان اند.
حالم عوض می شود، خوش می شود... می بینم من هم معتادم و اصالً اعتیاد در 
خانواده مان ارثی است... می بینم واقعیت این است که برای دیدن های واقعی 
باید وقت هایی را صرف ندیدن کرد... فرقی نمی کند آخر شب باشد، قبل از ناهار 

یا خواب عصرگاهی... فقط باید معتاد بود و چسبید به کتاب ها.
در معیت نویسندگان و مترجمان، آن فراغِت قشنگ رقم می خورد برایم. همراه 
می شوم با ماجراجویی که 6 ماه در سیبری کنار دریاچه بایکال زندگی کرده و 
تجربیات و مکاشفاتش را تعریف می کند. بعد، بی پرواز و رزرو هتل، همسفر زن 
و شوهری می شوم و می روم تا آلمان. سر از دورهمی اهالی شعر و ادب دهه 40 
و 50 هــم درمی آورم و اندکی هم با مردمان طنزپرداز دهکده ایتالیاِی بعد از 
جنگ جهانی دوم گپ و گفت می کنم. به این ترتیب تغییر ذائقه اتفاق می افتد 

و می شوم آدمیزاِد خرسند.
چند ساعت بعد وقتی دلشاد برمی گردم به نشیمن، تلویزیون هنوز روشن است 
و آفرینش خمیازه کشان سرگرم تعویض کانال هاست... هنوز عنکبوت خسته، 
راه خانه اش را پیدا نکرده و چمباتمه زده روی دیوار... و هنوز پاییز برای عده ای، 

ُچرت است و چای و هزار راه نرفته.

همه چیز درباره »هالووین« و اما و اگرهای فرهنگی اش

جشن بی اصل و نسب

دوران جالب توجه سرمربیگری فرانک لمپارد از زبان خودش

مصمم، وسواسی، آرام!

روایت غرب

روزمره نگاری
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حمیدرضا خداشــناس: هفته نهم لیگ برتر فوتبال 
کشــورمان عصر امروز با انجام پنج بازی آغاز می شود و 
سه دیدار دیگر این هفته عصر فردا برگزار خواهد شد که 
در مهم ترین بازی فردا و البته هفته نهم استقالل تهران 

میهمان تراکتورسازی تبریز خواهد بود. 

شاگردان یحیی به دنبال صدر
اما در یکی از بازی های حساس امروز شهرخودرو به کرج 
سفر کرده است تا از ساعت 15:30 با سایپایی بازی کند 
که از هفته سوم رنگ پیروزی را ندیده و پس از اینکه هفته 
پیش ترمز سپاهان را در اصفهان کشید و با یک امتیاز از 
نصف جهان بازگشت، حاال آمده اســت با پیروزی برابر 
یکی دیگر از مدعیان قهرمانی بــه نوعی از بحران خارج 
شود و سروســامانی در جدول به خودش بدهد، اگر چه 
این، کار ساده ای برای شــاگردان صادقی نخواهد بود و 
شهرخودرو نشان داده در هر بازی فقط برای پیروزی به 
میدان می رود. نگاهی به بازی های خارج ازخانه شاگردان 
یحیی در این فصل که کسب 10 امتیاز از چهار بازی است 
خود بیانگر این مهم اســت. به  خصوص که شهر خودرو 
این فرصت را دارد تا با پیروزی در این بازی 19 امتیازی 
شود و با تساوی احتمالی نفت مسجد سلیمان- سپاهان 
به صدر جدول برسد. هر چند که اگر سپاهان این بازی را 
ببرد آن وقت دیدار معوقه شهرخودرو با گل گهر می تواند 
برگ برنده یحیی باشد. نکته جالب این بازی اما در مورد 
تقابل های سرمربی شهرخودرو با سایپاست. گل محمدی 
استاد شکست دادن سایپاست و در سه مصاف اخیر برابر 
این تیم به پیروزی رسیده و با هفت بار شکست دادن این 

تیم، هیچ تیمی را به این اندازه مغلوب نکرده است.

پرسپولیس به سپاهان نزدیک می شود؟
سرخپوشــان پایتخت پس از پیروزی پرگل در هفته 
گذشــته حاال امروز و از ســاعت 16:30 در آزادی این 
فرصت را دارند در مقابل دیده گان هوادارانشان با غلبه 
بر ماشین سازی تبریز به سومین برد پیاپیشان در این 
فصل دســت یابند و با توجه به بازی های ســختی که 
تراکتور و شــهرخودرو مقابل حریفانشان دارند و عدم 
نتیجه گیری آن ها بــه رده دوم جــدول و یک قدمی 
سپاهان صعود کنند. شاگردان کالدرون یک بار در جام 
حذفی در تبریز با ماشین سازی بازی کرده اند که موفق 
شده اند این تیم تبریزی را شکســت دهند و به نوعی 
این دو تیم از شیوه بازی هم شناخت دارند، به خصوص 

رسول خطیبی که شــاگردانش را با احتیاط بیشتری 
به میدان خواهد فرســتاد. شــروع گلزنــی علیپور در 
دیدار مقابل شاهین بوشهر و هت تریک او در آن بازی 
امید را در دل هواداران برای ادامه این روند زنده کرده 
اســت و امیدوارند اعتماد به نفس سابق به مهاجم اول 
تیمشان برگشته باشد و در این بازی نیز شاهد گلزنی او 
باشند. این دو تیم چهار بار در لیگ برتر دیدار داشتند 
که سه برد برای پرســپولیس و یک تساوی حاصل این 
جدال هاست. از نکات حاشــیه ای این بازی می توان به 
برگزاری جشــن قهرمانی ســوپر جام سرخپوشان در 
پایان این بازی اشاره کرد. ســازمان لیگ رسماً اعالم 
کرده در پایان بازی پرسپولیس و ماشین سازی، کاپ 
سوپرجام 97-98 به این تیم اهدا می شود. هر چند پس 
از این، پرسپولیس یک سوپرجام دیگر طلبکار خواهد 
بود که طبق گفته مدیران این باشــگاه این جام نیز با 
برگزاری جشنی در پایان دیدار خانگی این تیم با دست 

سیدجالل حسینی باال خواهد رفت.

آبی ها به دنبال شکستن طلسم تبریز
اســتقالل در شــرایطی فردا و از ســاعت 18:00 در 

حســاس ترین بازی هفته نهم لیگ برتــر در تبریز رو 
به  روی تراکتور قرار می گیرد، که آبی ها مدت هاســت 
در ورزشــگاه یادگار امام در لیگ برتر موفق به شکست 
این تیم قدرتمند تبریزی نشــده اند. آخرین باری که 
استقالل توانست در ورزشــگاه یادگار امام تراکتور را 
شکســت دهد مربوط به لیگ یازدهم و هفت ســال و 
9 ماه پیش می شــود، جایی که آبی ها با هدایت پرویز 
مظلومی موفق شــدند این تیم را بــا نتیجه دو بر صفر 
شکســت بدهند و از آن بازی به بعد اســتقالل سه بار 
از تراکتور شکســت خورده و چهار بازی دو تیم هم با 
نتیجه تســاوی به پایان رسیده اســت. حال شاگردان 
استراماچونی پس از سه پیروزی متوالی در لیگ برتر و 
دو پیروزی در جام حذفی و رســیدن به ثبات آماده اند 
به طلسم پیروز نشــدن در تبریز خاتمه دهند و به روند 
پیروزی هایشان ادامه دهند، هر چند شاگردان دنیزلی 
در این فصل در حد یک مدعی ظاهر شــده اند و در این 
بازی به خاطر شکســت مقابل فوالد در هفته گذشته 
همچون ببری زخمی هســتند که فقط به غلبه کردن 
بر حریف می اندیشند. میل پیروزی در دو تیم از نکات 
جذاب این بازی خواهد بود و هم استقالل و هم تراکتور 

برای ماندن در جمع مدعیان به هر سه امتیاز این بازی 
احتیاج دارند، هر چنــد پیش از این بــازی در فضای 
مجازی اســتوری ای به وریا غفوری نسبت داده شد که 
سبب خشم هواداران تراکتور شد اما باشگاه استقالل با 
صدور بیانیه ای اســتوری جنجالی منتسب به کاپیتان 
تیم خود را تکذیب کرد تا فضا برای این بازی قدری آرام 
شود. تقابل استراماچونی ایتالیایی و دنیزلی ترکیه ای 

از نکات جالب این دیدار است.  

برنامه کامل هفته نهم 
پنجشنبه 9 آبان

نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان
پرسپولیس - ماشین سازی تبریز
سایپا تهران - شهرخودرو مشهد

پارس جنوبی جم - فوالد مبارکه سپاهان
  نفت مسجد سلیمان - فوالد خوزستان

جمعه ۱۰ آبان
تراکتورسازی تبریز - استقالل تهران

گل گهر سیرجان - پیکان تهران
ذوب آهن اصفهان - شاهین شهرداری بوشهر

تقابل سرخابی ها با تبریزنشینان در هفته نهم لیگ برتر

شهرخودروباسایپابهصدرمیرسد؟

پپ: ژاوی حتماً سرمربی بارسلونا خواهد شد
ورزش: سرمربی سابق بارسلونا معتقد است دیر یا زود زمان سرمربیگری 
ژاوی در آبی و اناری پوشــان فرا خواهد رســید. پپ گواردیوال می گوید: 
»دیر یا زود باالخــره اتفاق مــی افتــد. ژاوی هنوز خیلی جوان اســت 
ولی می دانم که مربی بارســا خواهد شــد. ژاوی کسی اســت که فوتبال 
را می فهمد و شــور و شــوق فوق العــاده و جدیت و احســاس تعهد به 
 کار دارد. ژاوی در عیــن حــال شــجاع اســت و حرف هایــش را رک و 

صریح می زند.«

قدردانی جالب باشگاه سابق از مارادونا
ورزش: در جریان دیدار این هفته خیمنازیا و نیوولز اولد بویز در لیگ آرژانتین، دیگو 
مارادونا، اسطوره بزرگ فوتبال این کشور که سرمربیگری خیمنازیا را به عهده دارد با 
استقبال پرشور هواداران تیم حریف، نیوولز روبه رو شد. مارادونا که مدتی در این تیم 
حضور داشته با استقبال پرشور هواداران روبه رو شد. اما باشگاه نیوولز برای مارادونا 
تهمیدات دیگری هم آماده کرده بود. آن ها برای مارادونا صندلی مخصوصی در کنار 
زمین گذاشــته بودند و مارادونا زمانی که روی این صندلی نشست مثل آن بود که 

سلطانی بر تخت پادشاهی جلوس کرده باشد.

جریمه پرسپولیس برای احمدزاده
ورزش: کمیته انضباطی باشگاه پرســپولیس پس از بررسی مفاد پرونده و اظهارات صورت 
گرفته، فرشاد احمدزاده را به میزان 15 درصد ارزش قرارداد، جریمه نقدی کرد. بنابر اعالم 
مهدی خواجوند، مدیر امور حقوقی باشــگاه، کمیته انضباطی باشــگاه پرسپولیس در پی 
جلسه ای که تشکیل شد و با توجه به مفاد پرونده، اظهارات صورت گرفته و جمیع جهات، 

فرشاد احمدزاده را به میزان 15 درصد ارزش قرارداد جریمه کرد.
از این رقم، 5 درصد جریمه قطعی است و 10 درصد جریمه تعلیقی خواهد بود که تا پایان 

فصل اعتبار دارد.

اوزیل خواستار اتحاد در آرسنال
ورزش: ستاره آلمانی و نیمکت نشین آرسنال، در پستی اینستاگرامی خواهان حفظ 
اتحاد و همبستگی این تیم شد. مسعود اوزیل که مدت هاست درگیر حواشی کنار 
گذاشته شدن از ترکیب اصلی تیمش شده، ترجیح داده که به جای ادامه حواشی به 
اتحاد و همبستگی تیمش کمک کند. او با قرار دادن پستی در صفحه اینستاگرام خود 
خواستار اتحاد بیشتر در آرسنال شده است. اوزیل در این پست نوشته است: »یک 
بازی بزرگ پیش روی تیم است. مهم نیست که در گذشته چه اتفاقی افتاده است.  

تنها راه این است که ما به عنوان یک تیم در کنار یکدیگر بایستیم.«

ورزش: باشــگاه اســتقالل در صدر جذب بازیکنان 
خارجی در سه فصل اخیر بوده اســت. خیلی  از این 
بازیکنان بعدها از اســتقالل به دلیــل عدم پرداخت 
مطالبا تشــان شکایت کرده  و دردســرهای زیادی را 
برای این باشــگاه ایجــاد کردند. پادوانی، رابســون 
جانواریو، جپاروف، تیام، بویان نایدونف، الحاجی گرو، 
نیومایر، ایســما گونکالوس، پاتوسی، گادوین منشا، 
طارق همام، شیخ دیاباته و میلیچ  13 بازیکنی بودند 
که در سه فصل اخیر به اســتقالل پیوستند و از میان 

آنها تنها سه، چهار بازیکن عملکرد خوبی داشتند.
پرسپولیس هم البته دست کمی از استقالل ندارد. در 
سه، چهار فصل اخیر بازیکنانی چون مایکل اومانیا، جری 
بنسون، آنتونیو گولچ، الکساندر پلی یانسکی، والدیمیر 
پریمیوف، رادوشــوویچ، گادوین منشــا، بشار رسن، 
بودیمیر و جونیور پیراهن پرسپولیس را بر تن کرده اند.

حیف و میل های جدید
استقالل این فصل دو بازیکن خارجی به نام های شیخ 
دیاباته از کشور مالی و هروویه میلیچ از کرواسی را به 
خدمت گرفته است. دیاباته در تیم هایی چون بوردو 
فرانسه بازی کرده و میلیچ نیز سابقه بازی در ناپولی 
ایتالیا، روستوف روسیه و المپیاکوس یونان دارد. این 
دو بازیکن ســابقه فوتبالی خوبی دارنــد و نمی توان 
گفت که بازیکنان بی کیفیتی هســتند، اما در ایران 

و استقالل عملکرد متوسطی از خود نشان داده اند.
پرســپولیس ســه بازیکــن خارجــی بــه نام های 
رادوشــوویچ، بشار رســن و جونیور دارد. دروازه بان 
کروات پرســپولیس ذخیره علیرضا بیرانوند اســت، 

اما هر زمان درون دروازه قــرار گرفته، عملکرد بدی 
نداشته است. بشار رسن هم امسال مشکالت زیادی 
داشــته و هنوز نتوانســته برای سرخ پوشان عملکرد 
مثبتی داشــته باشــد. جونیور اما وضعیت اسفناکی 

دارد و نمونه بارز  بازیکن بی کیفیت است.

20 میلیارد ناقابل
قرارداد دیاباته با استقالل دو ســاله و برای هر فصل 
500 هزار دالر اســت و میلیچ نیز قرارداد دو ساله و 
هر فصل 250 هزار دالر اســت. مجموع رقم قرارداد 
این فصل آن ها با اســتقالل 750 هزار دالر بوده که 
با احتســاب دالر 11 هزار تومانــی چیزی در حدود 
8 میلیارد و 250 میلیون تومان برای اســتقالل آب 
می خورد. قرارداد جونیور با پرســپولیس 500 هزار 
یورو، بشــار 250 هزار دالر و رادوشوویچ 220 هزار 
یورو اســت که با احتســاب یوروی 12 هزار تومانی 
11 میلیــارد و 640 میلیون تومان خواهد شــد. در 
واقع با یک حساب سرانگشــتی مجموع هزینه های 
پنج بازیکن استقالل و پرســپولیس در لیگ نوزدهم 

19میلیارد و 470 میلیون تومان می شود.

پرونده های باز
پرســپولیس و استقالل در شــرایطی امسال بازیکن 
خارجی گرفته اند که هنــوز پرونده بازیکنان خارجی 
قبلی شان بسته نشده و هر روز خبرهای جدیدی در 
این باره منتشر می شــود. تنها باید اظهار امیدواری 
کرد که بازیکنــان فعلی خرجی اضافه روی دســت 

سرخابی ها نگذارند.

علی عبداحد: هفته نخســت از دور رفت مســابقات 
بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از امروز و با حضور 
14 تیم )پاالیش نفــت آبادان، رعد پدافند شــهرکرد، 
شهرداری گرگان، شیمیدر، مهرام تهران، پتروشیمی بندر 
امام، ذوب آهن اصفهان، توفارقان »آذرشهر«، صنعت مس 
کرمان، نیروی زمینی، آویژه صنعت پارسا مشهد، شورا و 
شهرداری قزوین، شهرداری بندرعباس، اکسون تهران( 
و میزبانی شهرستانهای آبادان، بندرعباس، مشهد، قم، 
تهران، اصفهان و شهرکرد آغاز می شود. در حالی مسابقات 
استارت می خورد که تیم هایی با امکانات مالی توانسته اند 
از بازیکنان مطرح و ملی پوش و خارجی و نیز از کادر فنی 
اثرگزار بهره ببرند. اما یادآور می شویم که تیم ها در طول 
مسابقات و روند بازی ها، یقیناً نشان خواهند داد که چه 
در چنته دارند. امیدواریم لیگ برتر فصل جاری همراه با 
جذابیت های فراوان و نویدبخش روزهای روشنی برای 
بسکتبال کشور باشــد. تیم آویژه صنعت پارسا مشهد 
امروز ساعت 15 در خانه بسکتبال میزبان تیم توفارقان 
)آذرشهر( خواهد بود. این دیدار از مرکز سیمای خراسان 

رضوی پخش زنده خواهد شد.

حاشیه های زودهنگام
در هفته های گذشته تیم های حاضر در لیگ برتر مراحل 
آماده سازی خود را پشت  سر می گذاشتند که دو حاشیه 
عجیب و غریب به وجود آمد. ابتدا درگیری سرمربی تیم 
ملی و تیم شــهرداری گرگان با »محمدرضا اســالمی« 
سرمربی شــیمیدر بود. »مهران شاهین طبع« در جریان 
دیدار دوستانه تیمش زمانی که با ورود بازیکنان شیمیدر 

به سالن آزادی مواجه شــد با سرمربی این تیم درگیری 
شدیدی پیدا کرد و هر دو مربی به خوبی از خجالت هم 
درآمدند. هر دو تیم که از مدعیان این فصل به حســاب 

 می آیند قبل از لیگ رقابتشان را شروع کردند.
در درگیری دوم هم مربی تیم ملی حضور داشــت. در 
جریان دیدار پتروشــیمی و نفت آبــادان دو بازیکن با 
یکدیگر درگیر می شــوند. هر دو بازیکن که سابقه بازی 
ملی هم دارند درگیری شان ادامه دار شده و بازیکن تیم 
پتروشیمی با مشت و لگد از خجالت بسکتبالیست نفت 

 آبادان درمی آید. 
پتروشیمی در این فصل با هدایت »فرزاد کوهیان« وارد 
لیگ شده و با توجه به ترکیب قدرتمندش مدعی نخست 

قهرمانی است.
این شرایط درحالی به وجود آمده که لیگ برتر بسکتبال 
آغاز نشــده و کمیته انضباطی فدراسیون نیز هنوز برای 
این درگیری ها تصمیمی نگرفته  اســت. اگر فدراسیون 
بسکتبال بخواهد از همین ابتدا با حواشی برخورد نکند 
به طور قطع باید منتظر حواشی زیادی در این فصل بود.

برنامه هفته اول
پاالیش نفت آبادان- اکسون تهران ساعت 16

شهرداری بندرعباس- شهرداری گرگان ساعت 16
شیمیدر- شورا و شهرداری قزوین ساعت 16

نیروی زمینی- پتروشیمی بندر امام ساعت 16
ذوب آهن اصفهان- مهرام تهران ساعت 16

آویژه صنعت پارسا مشهد- توفارقان ساعت 15
رعد پدافند هوایی شهرکرد- صنعت مس کرمان ساعت 16

مخارج سرسام آور پرسپولیس و استقالل از بیت المال تمامی ندارد

 20 میلیارد برای پنج بازیکن
با حاشیه های غافلگیر کننده

تنور لیگ برتر بسکتبال روشن شد

گزارش ویژه

فرش آرا به دنبال انتقام
 از ستارگان ورامین

حمیدرضا خداشــناس: نیم فصل دوم لیگ برتر فوتســال 
کشــورمان پس از 40 روز وقفه عصر فردا و از ساعت 16 با دیدار  
آذرخش بندرعباس وارژن شیراز آغاز خواهد شد که در مهم ترین 
بازی های هفته چهاردهم دو تیم اصفهانی گیتی پسند و هایپر 
شاهین شهر دربی اصفهان را برگزار می کنند، مس صدرنشین 
میزبان اهورا بهبهان است و فرش آرای مشهد به مصاف ستارگان 
ورامین خواهد رفت. فرش آرا که در نیم فصل نخست مسابقات 
با اتکا بر نیروهای بومی نتایج درخشانی را کسب کرد و اگر کمی 
خوش شانس بود و در شروع لیگ برخی امتیاز های مهم را از دست 
نمی داد، نیم فصل دوم را با صدرنشینی آغاز می کرد، حاال با اضافه 
کردن چند بازیکن جوان و بومی و تزریق نیروی جوانی به تیم خود 
آماده است تا در نخستین مسابقه خود در نیم فصل دوم در مقابل 
هوادارانش شروعی توفانی داشته باشد و به نوعی برای دیگر مدعیان 
خط  و نشان بکشد. شاگردان مرتضایی عصر امروز و از ساعت 17:00 
این شانس را دارند تا با غلبه بر ستارگان ورامین و از سویی نتیجه 
نگرفتن دیگر مدعیان خود را به امتیاز 25 برسانند و به رده دوم 
جدول صعود کنند. اگر چه حریف امروز فرش آرا تیم خوبی است و 
از لحاظ امتیازی یک امتیاز با مردان مرتضایی فاصله دارد و همین 
فاصله کم سبب حساسیت این بازی شده است. نتیجه رفت این دو 
تیم با نتیجه 6 بر 3 به سود تیم ورامینی خاتمه یافت و حاال به نوعی 

فرش آرا به فکر انتقام آن بازی است.  
برنامه بازی ها  - پنجشنبه 9 آبان

سن ایچ ساوه - شهروند ساری / فرش آرا مشهد - ستارگان ورامین
محمد سیمای قم - مقاومت البرز / مس سونگون - اهورا بهبهان

آذرخش بندرعباس - ارژن شیراز / هایپرشاهین شهر - گیتی پسند 
اصفهان / حفاری اهواز -  شاهین کرمانشاه

مجید موالیی: جامعه ورزش همانند سایر مناسبت های 
مذهبی و دوشادوش همه اقشار مختلف در دهه آخر صفر 
در موکب ها و هیئت های مختلف به خدمتگزاری به زائران 

امام مهربانی ها مشغول شدند.

موکب شهدای گمنام آستان قدس رضوی
موکب شهدای ورزشکار تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
با 300 خادمیار استقبال، تکریم، اسکان و پذیرایی زائران 
را در لوای حرکتــی فرهنگی - مذهبــی در بخش های 
خدماتی و حتی درمانی متنوع بر عهده داشت. در بخش 
اسکان هم با مفروش کردن 10 سالن ورزشی شرایط شب 
خواب 6هزار نفر زائر در تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
 مهیا شد. این خدمتگزاری تا شــام شهادت حضرت رضا 
)علیه الســالم( در این موکب برپا بود. حضور چهره های 
ورزشــی، فرهنگی و مســئوالن اســتانی در این موکب 
دلگرمی بود تا خادمان حضرت با شور عالقه بیشتری به 

استقبال و تکریم زائران ادامه دهند.

خدمت رسانی انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی
همگام با موکب شهدای ورزشــکار، انجمن خبرنگاران و 
عکاسان ورزشی خراسان رضوی هم در شب و روز شهادت 
حضرت رضا )علیه الســالم( به میزبانــی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان و همکاری هیئت پرورش اندام، هیئت 
انجمن های ورزشــی و هیئت فوتبال بــا برپایی موکب با 
چای و شربت و یک وعده غذای گرم )شله( از حدود 8هزار 

نفر زائران پذیرایی کردند و با خدمت رســانی به زائر امام 
مهربانی ها ســعی کردند در این راه همگام با سایر اقشار 
مختلف انجام وظیفه کنند. اداره ورزش مشهد هم با برپایی 
موکب و پذیرایی سبک به یاری زائران پیاده حضرت آمد تا 
ثابت کنند همه در مشهد خادم الرضا هستند. رسانه های 
ورزشی اعم از رسانه های مکتوب و فضای مجازی و صدا و 
سیما هم این روزها با انتشار خبر و گزارش، پخش کلیپ ها 
و مصاحبه با ورزشکاران بخشــی از فعالیت های خود را به 
موضوع شهادت امام رضا )علیه السالم( و میهمانان پیاده 

خورشید هشتم اختصاص دادند.

ورزش، رسانه و مهربانی
حضور جامعه ورزش مشــهد و پذیرایی از زائران در 
این راهپیمایی عظیم و وحدت بخش نشان داد اگرچه 
ورزش گاهی با حاشیه هایی دوســت نداشتنی همراه 
اســت اما در مســیر اطاعت از رهبری و آرمان های 
انقالب و ترویج معارف رضوی آماده اســت تا با همه 
توان در خدمت دین و ارزش های اســالمی باشد. در 
این مدت ثابت شــد که ورزش می تواند محلی برای 
همیاری اجتماعی، همــکاری فرهنگی و محفلی برای 

بروز مهربانی ها باشد.

مترجم:امیرمحمد سلطان پور - بعد از کسب دو پیروزی شیرین دیگر 
در لیگ قهرمانان و لیگ برتر انگلیس و در حالی که دیشب تیمش در 
جام اتحادیه از منچستریونایتد میزبانی کرد، باید اذعان کنیم که دومین 
فصل فعالیت فرانک لمپارد به عنوان یک سرمربی، بسیار خوب آغاز شده 
اســت. بعد از آنکه او دربی کانتی را به فینال پلی آف چمپیونشیپ در 
فصل گذشته رساند، حاال در چلسی روزهای خوبی را می گذراند، تیمی 
جوان که در حال گذراندن دوران محرومیت از ترانسفر است و به همین 
دلیل نتوانسته بازیکنی کلیدی مانند ادن آزار را با خرید یک ستاره دیگر 

جانشین کند.
اما چگونه اسطوره این تیم توانسته از دوران بازیکنی به مربیگری انتقال 
پیدا کرده و چه چالش های جدیدی را به عنوان سرمربی شیرهای لندن 
می گذراند. در زیر پاسخ های فرانک لمپارد را به این سواالت و بیشتر از 

آن با هم می خوانیم:

   این چالش دوران گذار از بازیکن به سرمربی برای تو چگونه 
بوده است؟

از لحاظ مسئولیت، این یک گذار بسیار بزرگ است. به عنوان بازیکن 
من دوران فوتبال طوالنی را گذراندم که بیشتر آن زمان را نگران خودم 
بودم. به عنوان بازیکن درست است که نگران تیم نیز هستید اما بیشتر 
نگران خودتان هستید. من احساس می کنم ورودم به دنیای مربیگری 
مقداری زود و غیرقابل انتظار بود و به همین دلیل حس استرس را با خود 
به همراه دارد. در دربی من می دانستم کار بزرگی را در پیش داریم به 
خصوص اینکه توقع، در صعود این تیم به لیگ برتر بود و من وارد یک 
باشگاه جدید با چهره های جدید شده بودم و با خودم فکر می کردم چه 
زمان طول خواهد کشید تا من بتوانم اندیشه هایم را به بازیکنان انتقال 
دهم. من در همان روز اول ورود به دربی با بازیکنان جلسه برگزار کردم 
همانگونه که این کار را در ابتدای این فصل در چلسی نیز تکرار کردم؛ و 
به بازیکنان گفتم که همه بازیکنان هر زمان که بخواهند می توانند به من 
مراجعه کرده و با هم صحبت کنیم؛ و البته از آن ها توقع دارم که بیشترین 
تالش ممکن را انجام دهند. ما گروه بسیار خوبی از بازیکنان و کادرفنی را 

داشتیم و متاسفانه فقط در گام آخر شکست خوردیم.

   روز اول انتخاب به عنوان سرمربی چلسی برای تو چگونه 
گذشت؟

در طول راه آمدن به باشگاه چیزی در ذهنم می گفت که همه چیز را به 
خوبی می شناسم. من می دانستم که با بسیاری از اشخاص در داخل این 
باشگاه آشنا هستم. در زمانی که بازیکن این باشگاه بودم خیلی به اتاق 
سرمربی نمی آمدم و اینکه به طبقه باالی باشگاه بروم و به سمت چپ 
بپیچم مقداری برایم حس غریب و سورئالی بود. در روز اول به تنهایی 
روی صندلی اتاق نشستم و مقداری با خودم خلوت کردم. می دانستم که 

زمان کار کردن جدی من شروع شده است.

   آیا برای خودت ظاهر و تیپ خاصی را در نظر گرفته ای؟
من تا به حال به این فکر نکرده ام که آیا می خواهم ظاهر خاصی را برای 
سرمربیگری خودم انتخاب کنم. در برخی از جام ها با گرمکن حاضر شدم 
و در برخی از بازی ها با کت و شلوار؛ که بیشتر به این مربوط بوده که فکر 

می کردم چقدر کنار زمین و رختکن فعال خواهم بود.

   زمان دور از فوتبال را چگونه می گذرانی؟
البته در زمینه رسیدگی به زندگی شخصی باید پیشرفت کنم که مسلما 
همسرم نیز با من در این زمینه موافق خواهد بود. اما به شخصه عادت دارم 
که برای دوری از هیاهوی فوتبال با خانواده ام وقت بگذرانم. من دو دختر 
دارم که به مدرسه می روند و البته دختر دیگری که تازه یک سالگی را 
پشت سر گذاشته است. همسرم همیشه مرا درک کرده و خود او نیز به 
من انگیزه زیادی برای انجام دادن شغلم می دهد؛ اما هر زمان که بتوانم 
چیز دیگری به غیر از فوتبال را در تلویزیون پخش می کنیم تا با خانواده 
تماشا کنیم، یا به دخترانم کمک می کنم تا تکالیفشان را انجام دهند. اما 

بسیار کار سختی است که بتوانم خودم را از محیط فوتبالی که پیرامونم 
است جدا کنم.

   از چه زمانی حس کردی که می خواهی یک سرمربی شوی؟
در زمانی که فوتبال بازی می کنیــد در جاده ای طوالنی 
قرار دارید و زیاد درگیر قضیه مربی شدن نمی شوید. بعد از 
خداحافظی از فوتبال هم به یک سال زمان خارج از دنیای 
این ورزش نیاز داشتم تا به سراغ گرفتن مدارکم بروم. وقتی 

رسیدم ایده سرمربیگری و انتقال که به باالی 30 ســال 

دادن اطالعاتم 
به دیگــران و کمک 

به بازیکنمان جــوان تر برایم 
جذاب شــده بود. شخصیت های 

قدرتمندی در رختکن ما حضور داشتند 
که خوشحالم که بعضی از آن ها مانند 
جان تری، جو کول و اشــلی کول نیز 
ورود به دنیای مربیگری را انجام داده اند.

   در مورد سرمربیان سابق و درس هایی که از آن ها 
گرفته ای برایمان بگو.

هر کدام از مربیان سابقم چه از 
لحاظ مثبت و چه منفی 
به من کمک کرده اند. 
مسلما شما از چندین 
طریــق درس های 
مختلفی از دیگران 
میگیرید. مســلما 
ژوزه مورینیو برای من 
بسیار اتفاق بزرگی 
بود و از زمانی که 
به باشگاه آمد 
بیشتر 

از بحث تاکتیک و تکنیک از لحاظ روحیه و اعتماد به نفس مرا به اوج 
رساند. در مورد کارلو آنچلوتی نیز می توان گفت که هر توقعی از یک 
سرمربی باشــخصیت دارید می توان در او پیدا کرد. ارتباط رودر رو و 
یکنفره با اوهمیشه خاص بوده است. می توانم صحبت های بیشتری 
در مورد این دو بکنم و مسلما متاســفم که فرصتی برای پرداختن به 

دیگران نیست.

   از بازیکنان کنونی تیمت چه کسانی قابلیت تبدیل شدن به 
یک سرمربی را دارند؟

من مسلما به بازیکنانم توصیه خواهم کرد که فعال به سراغ گرفتن 
مدارکشان نروند چون می خواهم بر روی فوتبال بازی کردن تمرکز 
داشته باشــند. اما زمانی که در جلســات با آن ها هستیم به تصویر 
بزرگتری از آن ها فکر می کنم که می تواند به خود من نیز کمک کند. 
ما رهبران خوبی در تیم داریم. سزار آزپیلیکوئتا بی دلیل کاپیتان ما 
نشده است؛ او الگوی بسیار مناســبی برای همگان است و پیش 
بینی می کنم که برای مدت هــا در فوتبال به القاب مختلف 
باقی بماند. جورجینیو نیز کاپیتان دوم ماست که همیشه 
فکر خود را در فوتبال به کار می اندازد و شخصیتی برنده 
دارد. او در رختکن بسیار ُرک گو است اما در عین حال به 
همه صحبت ها و اعمالش فکر می کند. وقتی قصد دارید 
تغییری اعمال کنید او با دقت گوش می کند و در مورد 

جنبه های مختلف آن سوال می پرسد.

   فرانک لمپارد را در سه کلمه توصیف کن؟
»مصمم« چون به دنبال بهتر شدن هستم چه برای خودم چه 
برای بازیکنان و چه تیم؛ که این می تواند موجب »وسواس« 
شود؛ که با اینکه عجیب به نظر می رسد اما در زمان بازیکن بودن 
دچار آن بودم. و پس از آن »آرام«؛ بسیار مهم است که همیشه 
ذهن خود را در کنترل داشته باشید؛ چه در زمان پیروزی و چه 
در زمان شکست بسیار مهم است که بازیکنان این را در شما 

ببینند و البته این چیزی است که در ذات من وجود دارد.

سنگربان سابق و مشهور فوتبال کشورمان در اینستاگرام 
خود به تمجید از عملکرد پسرش در لیگ پرتغال پرداخت. 
بعد از آنکه امیر عابدزاده پسر احمدرضا عابدزاده دروازه بان 
اسطوره ای فوتبال کشورمان، موفق شد با ارائه یک نمایش 
خوب دیگــر در درون دروازه ماریتیمو در ســوپر لیگ 
پرتغال و رقم زدن یک کلین شیت دیگر به پیروزی تیمش 
کمک کند، احمد عابدزاده با انتشار کلیپی از صحنه های 
درخشش پسرش خطاب به او گفت: »تو بهترینی، کارت 

عالیه همین طور با قدرت ادامه بده«.

ستاره سابق تیم پرسپولیس در پست اینستاگرامی خود 
به انتقاد شدید از برخی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه 
به خصوص مدیرعامل سابق سرخپوشان یعنی ایرج عرب 
پرداخت. مهرداد میناوند در پست خود به چندین اتفاق 
عجیب صورت گرفته در زمان مدیرعاملی عرب پرداخته 
که شــامل قراردادهایی با رقم های عجیب و سرنوشت 
نامشخص می شود، و معتقد است انصاری فرد مدیرعامل 
»دلســوز« جدید این باشــگاه با وجود چنین افرادی 

نمی تواند کاری از پیش ببرد.

مهرداد میناونداحمدرضا عابدزاده
دفاع چپ فرانسوی و ســابق منچستریونایتد که 
شوخی های مشهوری با افراد مختلف به خصوص 
هم تیمی های خود دارد، به شکل خاص خود تولد 
ادوین فندرسار دروازه بان هلندی و سابق این تیم 
را در توییتر تبریک گفت. پاتریس اورا در توییت 
خود عکســی از رژه قهرمانی شیاطین سرخ روی 
اتوبوس سقف باز در شهر منچستر را منتشر کرده و 
می گوید: »اِدوین تو همیشه مطمئن ترین دست ها 

را داشتی، پس چرا جام لیگ را میندازی؟!«

ســتاره جوان تیم ملی هلند و باشگاه المپیک 
لیون فرانسه، در توییتی به شــوخی با یکی 
از بازیکنان جوان و جدیــد تیمش پرداخت. 
ممفیس دیپــای کلیپی منتشــر کرده که در 
آن در حاشیه یک مراسم پر زرق و برق داخل 
پارکینگ صاحب توپ شده و به هم تیمی جوان 
خود الیی می زند. دیپای به شوخی می گوید: 
»همیشــه باید به جوان ترها به شکل درست 

خوش آمد گفت!«

ممفیس دیپایپاتریس اِورا

خدمت رسانی جامعه ورزش و رسانه ای خراسان رضوی به زائران خورشید

همه خادم الرضاییم

ضد  حمله

بیرانوند به جایزه »رؤیای بزرگ« AFC نرسید
ورزش: کنفدراســیون فوتبال آسیا چندی پیش اســامی نامزدهای 
»جایزه رؤیایی آسیا« را اعالم کرد که در بخش فردی، نام علیرضا بیرانوند 
دروازه بان ملی پوش پرسپولیس هم وجود داشــت. این مراسم تحت 
عنوان همایش مسئولیت اجتماعی دیروز در کواالالمپور مالزی برگزار 

و اسامی برندگان بخش های مختلف اعالم شد.
در بخش فردی »بوجراج بوهات« خبرنگار و فیلمساز نپالی توانست جایزه 
طالیی را از آن خود کند. بوهات سال 2015 مستندی از عالقه دختران 
نوجوان مشتاق به فوتبال را در مناطق دورافتاده به تصویر کشیده بود. 
علیرضا بیرانوند هم که تالشش برای کمک به سیل زدگان ایران مورد 

توجه AFC قرار گرفته بود به جایزه نقره ای رسید.

استقالل از کالدرون شکایت کرد
ورزش: باشگاه استقالل از سرمربی پرســپولیس شکایت کرد. به نقل 
از باشــگاه اســتقالل، پس از جلســه دیروز صبح امیرحسین فتحی، 
مدیرعامل باشگاه استقالل با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، نامه 
شکایت رسمی باشگاه استقالل علیه سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
به فدراسیون فوتبال ارسال شــد. این شکایت رسمی به دلیل اتهامات 
بی اساس گابریل کالدرون، علیه باشگاه استقالل در مصاحبه دیروز با 

روزنامه ایران ورزشی صورت گرفت.

سرمربی پرسپولیس:
 نگران فوتبال ایران هستم

ورزش: گابریل کالدرون در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل 
ماشین سازی تبریز درباره مصاحبه اخیرش، شکایت باشگاه استقالل 
و اینکه گفته بود باید نتیجه داخل زمین رقم بخورد، اظهار کرد: من در 
مورد استقالل صحبتی نکردم. من گفتم باید چه ببریم، چه ببازیم داخل 
زمین باشد. این بحث کاماًل فوتبالی است. من درباره تیمی که شما نام 
بردید، چیزی نگفتم! کالدرون یادآور شد اتفاقاتی که در بازی استقالل 
- پارس جم رخ داد، اشتباه نبودند! یک بازیکن گلی را به ثمر می رساند 
و مدافعان حریف دو متر از او عقب تر هســتند، چطور کمک داور آن را 
آفساید اعالم می کند؟! همه این را متوجه شدند که نخواستند آن گل را 
سالم اعالم کنند! در صحنه دیگر توپ به دست مدافع استقالل برخورد 
کرد و داور در یک متری او ایستاده بود، اما نخواست پنالتی بگیرد. چنین 
تصمیماتی از سوی داوران به فیفا می رسد و کشورهای دیگر هم آن را 

می بینند. من کار به تیمی ندارم، اما نگران فوتبال ایران هستم. 

خطیبی: بازی سنگینی پیش رو داریم 
ورزش: رســول خطیبی که به دلیل همزمانی تمرین ماشین سازی و 
نشست خبری پیش از  بازی مقابل پرسپولیس نتوانسته بود به تهران 
سفر کند، در حاشــیه تمرین دیروز ماشین سازی پاسخگوی سؤاالت 
خبرنگاران شد و اظهار کرد: در روزهای اخیر بازیکنان ما خوب تمرین 
کردند و روحیه خوبی دارند. از نظر مصدومیت هم به غیر از فرید کریمی 
همه بازیکنان آماده اند. امیدوارم بتوانیــم یک بازی هجومی و در خور 
شأن ماشین ســازی انجام بدهیم. شــاید خیلی ها فکر کنند برای تک 
امتیاز به دیدار پرسپولیس می رویم اما ما در همه بازی ها هجومی بازی 
کرده ایم و فردا هم برای کسب امتیاز به زمین می رویم. بازی برای هر دو 
تیم سنگین است اما امیدوارم در بازی کم ترین اشتباه را داشته باشیم و 

بی گمان هر تیمی اشتباه کمی کند، موفق خواهد شد.

گل  محمدی: امیدوارم از غیبت مصدوم ها 
لطمه نخوریم

ورزش: یحیی گل  محمدی، سرمربی تیم فوتبال شهر خودرو در نشست 
خبری پیش از بازی با سایپا در هفته نهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: 
یک بازی خیلی مهم و حســاس در پیش داریم. با توجه به بازی هایی 
که از این تیم دیده ایم و تغییراتی که در کادر فنی و بازیکنان جوانشان 
داشتند، یک تیم خیلی خوب هستند. فکر می کنم بازی سختی را در 
پیش داریم. این بازی ســه امتیازش برای ما خیلی مهم است. هدف ما 
کسب سه امتیاز است هرچند که خیلی سخت است به این سه امتیاز 
برسیم. او ادامه داد: باید بتوانیم از موقعیت هایمان خوب استفاده کنیم. 
متأسفانه یکســری مصدوم داریم که مقداری کار ما را سخت می کند. 

امیدوارم از این بابت لطمه نخوریم.

اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر
ورزش: کمیته مسابقات اســامی محرومان هفته نهم لیگ برتر فصل 
99-98 را اعالم کرد. به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی 

محرومان به شرح زیر است:
امید سینگ نســاجی مازندران، ســعید آهنی نفت مسجد سلیمان، 
سیروان قربانی صنعت نفت آبادان، عادل بابا پور ماشین سازی تبریز، 

محسن فیاض بخش شاهین شهرداری بوشهر
مهدی ببری آقجه تراکتورســازی تبریز، فرشاد احمدزاده پرسپولیس 
تهران، حجت حق وردی پیکان تهران، امیر حسین موسی زاده شاهین 
شهرداری بوشهر،  وحید حیدریه، علی حمیدی نیا فوالد خوزستان و 

محسن طرهانی گل گهر سیرجان.

دو بازیکن تیم ملی جوانان به استقالل پیوستند
ورزش: دو بازیکن تیم فوتبال جوانان ایران به استقالل پیوستند. به نقل 
از سایت باشگاه استقالل، حسین شاهوردی و حسین بیژنی، دو بازیکن 
تیم ملی جوانان ایران به تیم فوتبال استقالل پیوستند. قرارداد هر دو 

بازیکن با آبی پوشان سه ساله است.

واکنش زرینچه به خبر جدایی اش از استقالل
ورزش: جواد زرینچه به شایعه جدایی اش از استقالل واکنش نشان داد. 
جواد زرینچه، درباره شــایعه جدایی اش از استقالل اظهار کرد: من در 
خدمت تیم هستم و با قدرت کارم را در استقالل انجام می دهم. بحث 

ناراحتی و مسائل دیگر درست نیست.

اشکان دژاگه و موسوی 
مشکلی برای دیدار با استقالل ندارند

ورزش: دو بازیکن تیم فوتبال تراکتور تبریز برای همراهی تیمشــان 
در دیدار هفته نهم مقابل اســتقالل مشــکلی ندارند. اشکان دژاگه و 
سیداحمد موســوی بازیکنان تیم فوتبال تراکتور تبریز که در روزهای 
گذشته به دلیل مصدومیت در تمرینات تیمشــان غایب بودند،  از روز 
سه شــنبه در تمرینات گروهی تراکتوری ها حاضر شدند و در صورت 
صالحدید مصطفی دنیزلــی، می توانند تیمشــان را در دیدار مقابل 

استقالل همراهی کنند.

منهای فوتبال

المپیاد شطرنج زیر ۱۶ سال جهان
شطرنج بازان عراقی با نمایندگان 

صهیونیست ها رو به رو نشدند
ورزش: دورنخست المپیاد شطرنج زیر 16 ســال جهان در کشور 
ترکیه برگزار شد تا 48 تیم حاضر در این مسابقات، رقابت های خود 
را آغاز کنند. مهم ترین اتفاق دور نخست عدم رویارویی شطرنج بازان 
عراقی با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس بود. طبق قرعه دور نخست 
شــطرنج بازان عراقی باید به مصاف نمایندگان رژیم صهیونیستی 
می رفتند اما آن ها سر میز حاضر نشدند تا این مسابقه برگزار نشود. 

شکست پیام در گام نخست
ورزش: عصر دیــروز فصل جدیــد رقابت های لیگ برتــر والیبال 
باشگاه های کشور با برگزاری چند دیدار در شهرهای مختلف کشور 
آغاز شد که با باخت نماینده خراسان رضوی در اولین گام همراه بود. 
در هفته اول رقابت های والیبال لیگ برتر والیبال کشورمان، تیم پیام 
خراســان رضوی که بعد از مدت ها کش و قوس باالخره در آخرین 
ساعات موفق شده بود جواز حضور در رقابت های این دوره را به دست 
بیاورد، میهمان شهرداری ورامین بود و در پایان این دیدار با نتیجه 3 

بر صفر بازی را به حریف خود از ورامین واگذار کرد.

مثبت شدن تست اولیه دوپینگ یک دونده
ورزش: در یکی از مســابقات داخلی دو و میدانی ایــران از برخی 
ورزشکاران تست دوپینگ گرفته شــده که شنیده می شود نتیجه 

اولیه تست یک دونده  مثبت اعالم شده است.
این ورزشــکار در واکنش به مثبت اعالم شــدن تســت دوپینگ، 
درخواست تجدید نظر کرده است به همین دلیل پرونده او در حال 

بررسی نهایی است و هنوز هیچ رأیی اعالم نشده است.

اسالمی: از پیش برنده وارد زمین نمی شویم
ورزش: سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر گفت: همه بازی ها برای ما 
سخت است و از پیش برنده وارد زمین نمی شویم و از طرفی با روحیه 

باال از پیش بازنده هم نیستیم.
محمدرضا اسالمی در مورد شرایط تیم شیمیدر در آستانه آغاز لیگ 
برتر فصل 99-1398 اظهار کرد: کامرانی در کنار توانمندی فنی باال، 
بازیکن بسیار بزرگی است و شخصیت باالیی دارد. او نقش هماهنگ 

کننده و مدیر را در زمین ایفا می کند. 

مدیر تیم های ملی: به کسب ۱۵ سهمیه دو و 
میدانی معلوالن امیدواریم

ورزش: مدیر تیم های ملی دو و میدانی معلوالن از اعزام این تیم به 
مسابقات جهانی امارات در روز یکشنبه 12 آبان خبر داد و گفت: به 
دنبال کسب 15 سهمیه پارالمپیک از 19 ورزشکار اعزامی به جهانی 
امارات هســتیم. بهمن رضایی درباره آخرین وضعیت تیم ملی دو و 
میدانی معلوالن برای شرکت در مسابقات جهانی امارات اظهار کرد: 
تیم ملی دو ومیدانی در قالب 19 ورزشــکار )پنج ورزشــکار نابینا و 
کم بینا و 14 ورزشکار معلول( برای شرکت در مسابقات جهانی امارات 
که نخستین مرحله کسب سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو است، در 
دو گروه عازم این مسابقات می شود که گروه اول روز یکشنبه 12 آبان 
جهت انجام کالس بندی بین المللی و گروه دوم روز سه شنبه 14 آبان 
راهی امارات می شود و مسابقات از روز پنجشنبه 16 آبان آغاز و تا 24 

آبان ادامه خواهد داشت.

فرزام: نصیری سورپرایز ویژه ما برای آسیا بود
ورزش: مربی تیم ملی قایقرانــی رویینگ گفت: تمرکز زیادی روی 
قایق تک نفره ســنگین وزن داشتم و برایم بســیار مهم بود خوش 
رنگ ترین مدال را بگیریم و با توجه به نتایج قهرمانی به درخشش در 

انتخابی المپیک هم خوشبینم.
افشــین فرزام درباره عملکرد تیم ملی مردان در مسابقات قایقرانی 
رویینگ قهرمانی آسیا بیان کرد: سورپرایز ویژه برای آسیا داریم آن 
هم در تک نفره سنگین وزن بود. به هر حال مدت زیادی در این بخش 
خأل داشتیم و بهمن نصیری با وجود اینکه دفعه اول بود در تک نفره 
سنگین وزن شرکت می کرد و رقبای اصلی اش نیز حضور داشتند با 

قدرت  به مدال طال رسید. 

دوران جالب توجه سرمربیگری فرانک لمپارد از زبان خودش

مصمم، وسواسی، آرام!
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فرهنگ و هنر

خبر

»فیگور« در انتظار صدور پروانه نمایش
فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: 
فیلم »فیگور« بــه تهیه کنندگی 
مســعود ردایــی و ســاخته پویا 
پارســامقام به عنوان کار اول این 
کارگردان جــوان در انتظار صدور 
مجــوز نمایش از شــورای پروانه 

نمایش اســت. ردایی که این روزها فیلم »ســال دوم دانشکده من« را روی 
پرده سینماهای کشور دارد به خبرنگار ما گفت: قرارداد پخش بین الملل فیلم 
»فیگور« را با یک شرکت فرانسوی بستیم و منتظر اکران داخلی آن هستیم.

وی با اشاره به بازی نازنین فراهانی و علی مصفا در این فیلم، درباره قصه این 
ملودرام توضیح داد: علی و نازنین با دو فرزندشــان در شهر کوچکی زندگی 
مي کنند. علی مسئولیت یک گاوداری بزرگ را به عهده دارد و نازنین به شکل 
حرفه ای در گلخانه کوچکی در منزلش بنفشه آفریقایی پرورش مي دهد. دختر 
بزرگ آن ها که ورزشکاری حرفه ای است در شهر دیگری زندگی مي کند و از 
خانواده دور است. تغییراتی ناگهانی در سالمتی پسر که سال آخر دبیرستان 
است خانواده را نگران برگشت بیماری کرده که او در کودکی به آن مبتال بوده 
است. علی که از طریق دوست پزشکی متوجه بازگشت جدی بیماری شده، 
تصمیم می گیرد این موضوع را از خانواده پنهان کند اما اوج گرفتن بیماری 
و پنهان کاری علی موجب دردسرهای تازه ای می شود. این تهیه کننده با بیان 
اینکه در حال بررسی هشت فیلم نامه است، خاطرنشان کرد: این فیلم نامه ها 
در ژانرهای متفاوت کمدی و اجتماعی از کارگردان های جوان و بسیار خوب 

سینماست که تا پایان سال حتماً یکی از این موارد را کلید خواهیم زد.

سلوکی: 
فکر نمی کنم »ستایش ۴« ساخته شود 

فرهنگ و هنر: سیدعلی ضیا در 
ویژه برنامه آغاز ربیع االول میزبان 
مهدی ســلوکی، بازیگر سینما و 
تلویزیون بود که به تازگی با ایفای 
نقش در ســریال »ســتایش« در 
شبکه ســه دوباره دیده شد و در 

ویژه برنامه »فرمول یک« از دوران اجرا و ممنوع الکاری گرفته تا رفت و آمد 
بین دوبی و ایران و علت چاقی و احتمال ساخته شدن یا نشدن »ستایش 4« 
سخن گفت. سلوکی در ابتدا درباره آغاز کارش با اجرا و اینکه چرا این مسیر 
را ادامه نداده، توضیح داد: 18 سال پیش مجری »نیمرخ« بودم اما دیدم این 
کاره نیستم و اجرا را کنار گذاشتم. وی افزود: مدل آن برنامه مجری بازیگری 
بود و ما پالتو را حفظ می کردیم و مدلی که میهمانی داشته باشیم یا موضوعی 
به ما بگویند و اجرایش کنیم، نبود. من هم اجرا را کنار نگذاشتم و خودش مرا 
کنار گذاشت. آخرین مجری »نیمرخ« بودم و دیدند جواب نداد کالً جمع شد!
این بازیگر درباره انتقاداتی که بــه درنیامدن رابطه مادر و فرزندی بین او و 
نرگس محمدی شــده، اظهار کرد: من چون یک ذره پیر شــده ام و نرگس 
نشده این طور می گویند. البته من این را نشنیده ام و من نباید جواب بدهم 
فیلم نامه ای بود و قصه نوشته شده بود و من بازی کردم. نمی دانستم گریم ها 

قرار بود چطور باشد و دخالتی هم ندارم چون به من مربوط نیست.
سلوکی درباره اســتقبالی که از »ستایش« شده اظهار کرد: ما ایرانی ها کاًل 
خواسته یا ناخواسته سنتی هستیم. حتی نوجوان های به روزمان هم رگه هایی 
از سنت مثل احترام به بزرگ ترها، حرف زشت نزدن و... در وجودشان است. 
به اعتقاد من اینکه ستایش خیلی پربیننده شد این بود که این روابط را خیلی 

زیاد داشت و این احترام قشنگ بود.
این بازیگر در خصوص آمارهایی که درباره مخاطب باالی »ستایش« مطرح 
می شود، گفت: دروغ و راستش را کار ندارم اما قبل از اینکه کار را شروع کنیم 
هر جا می رفتم از من می پرسیدند ستایش چه می شود؟ حتی در شهرهایی 
که تلویزیون به سختی پیدا می شود کار را دیده بودند. پیشداوری نمی کنم و 
دخالتی در این مسئله ندارم اما به نظرم مسائلی در سریال هست که ایرانی ها 

دوست دارند.
بازیگر »تب ســرد« در پاسخ به این پرســش ضیا که چطور پس از سریال 
»نرگس« که همه بازیگران آن جوان اول تلویزیون و ســینما شــدند، شما 
ممنوع الکار و از کشــور خارج شــدید، توضیح داد: پس از آن سریال بود که 
در تایمی  در حالی که علتش را نمی دانم، صالح دانستند من فعالیتی نداشته 
باشم! آن زمان مدام قرارداد می بستم و به دفاتر می رفتم اما می گفتند شما 

بروید منزل استراحت کنید!
سلوکی در پاسخ به اینکه آیا »ستایش 4« ساخته می شود، تأکید کرد: فکر 
نمی کنم چون همه چیز به سرو سامان رسید و همه به مرادشان رسیدند و 
دیگر دلیلی ندارد که ادامه داشته باشد. قبالً برخی دوستان حرف زده بودند 
درباره فصل سه و دعوایشان کرده بودند ما حرفی نزنیم بهتر است. گفته بودند 

در فصل سه هستند و فالنی هست و نیست و... .

 فرهنگ و هنر/صبا کریمی  درهم شکستن 
مرزها و رسیدن به زبانی مشترک شاخصه اصلی 
مهم هنر اســت. حســی که در یک اثر هنری 
جاری است به ســادگی می تواند انسان ها را از 
دنیایی متفاوت در دریافت یک حس مشترک با 
خود همراه کند. در این میان تعامل هنرمندان 
از کشــورهای مختلف نیز بــه بالندگی هنر و 

گسترش آن در سطح وسیعی کمک می کند.
در روزهای اخیر نگارخانه فرشــچیان مؤسسه 
فرهنگی هنری صبا میزبان آثار خوشنویسانی از 
کشور افغانستان تحت عنوان »تجلی خط هرات 
در تهران« بود که با اســتقبال خوب هنرمندان 
ایرانی و عالقه مندان به خوشنویسی روبه رو شد.

اشــتراکات فراوانــی میان ایران و افغانســتان 
وجــود دارد و یکــی از آن هــا عالقه مندی به 
هنر به ویژه هنر خوشنویســی اســت، چنانکه 
هرات شــهر و پایتخت خوشنویسی و هنر این 
مرز و بوم اســت و مکتب هنــری هرات که از 
یادگارهای هنر دوره تیموریان اســت، در بسط 
هنر اسالمی و ایرانی نقش مهمی داشته است. 
با وجود اینکه این کشــور ســالیان سال است 
درگیر جنگ های داخلی و خارجی است، ذوق 
هنرمندان آن همچنان زنده و پویاســت و برای 
بالندگی فرهنگ و هنر خویش می کوشــند. به 
همیــن بهانه با نیک محمد مســتمند غوری، 
رئیس انجمن خوشنویسان هرات و از هنرمندان 
خوشنویس درباره دالیل برپایی این نمایشگاه، 
وضعیــت فرهنگ و هنر در افغانســتان و ... به 
گفت و گو نشستیم که خواندن آن خالی از لطف 

نخواهد بود.

 بد نیســت بحث را با نمایشگاهی که 
به تازگی  در تهران داشــتید آغاز کنیم. 
چه شــد که به فکر برپایی یک نمایشگاه 
از  این پیشــنهاد  افتادید؟ آیا  در تهران 
جانب نهاد یا ارگانی به شــما شده بود یا 
نمایشگاه  برگزاری  به  عالقه مند  خودتان 

خوشنویسی در ایران بودید؟
از یک ســال پیش برنامه ریزی هــای مربوط به 
برپایی نمایشــگاه »تجلی خط هرات در تهران« 
را انجــام داده بودیــم و براســاس آن انجمــن 
خوشنویســان هرات با همکاری سرکنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران در هرات نیز درخواست 
برپایی یک نمایشــگاه در ایــران را داد. البته در 
ابتدا درخواست ما به مشــهد داده شده بود اما 
اعالم کردند که نمایشگاه در تهران برگزار خواهد 
شــد. در نهایت پس از یک سال تالش این کار 
به سرانجام رســید و توانستیم نمایشگاه خط و 

خوشنویسی هرات را در تهران برگزار کنیم.
با توجه به مشکالت دولتی و روند اداری کارها 
در افغانســتان و ایران اما خوشبختانه به نتیجه 
رسیدیم و اداره استاندار هرات، سرکنسولگری 
ایران در هرات و علی اصغر رضایی دســتجردی، 
وابســته فرهنگی جمهوری اســالمی ایران در 
هرات طی این مدت زحمات بسیاری را متحمل 
شــدند تا این نمایشگاه به ثمر رسید. در تهران 
نیز دوســتان بســیاری در فرهنگستان هنر و 
گالری صبا با ما همکاری کردند و خوشبختانه 
نمایشــگاه بازتاب بسیاری داشــت و استقبال 
خوبی از سوی اســتادان  تراز اول خوشنویسی 
ایران و تهران از نمایشــگاه شد و از برپایی آن 

بسیار خرسندیم.

 قدری دربــاره آثار و ویژگی های آن ها 
توضیح دهید.

در این نمایشگاه ۵۰ اثر از هشت نفر از اعضای 

خوشنویسان هرات که چهار تن از پیشکسوتان و 
بقیه از هنرمندان جوان بودند به نمایش درآمد. 
عبدالجلیل توانا، نجیب اهلل انوری، محمدیونس 
جامی، شــهاب الدین مســتمند غوری، احمد 
فرامندســروری،  بســم اهلل  ضیاء حق شــناس، 
عبدالکریم کریــم زاده و بنده آثارمان را در این 
نمایشــگاه در معرض دید عموم قــرار دادیم. 
همچنین تابلوها مزین به خطوط نســخ، ثلث، 

کوفی، شکسته نستعلیق و نستعلیق بودند.

 شــما پیش از برپایــی »تجلی خط 
چنین  برپایی  تجربــه  تهران«  در  هرات 

نمایشگاه هایی را داشته اید؟ 
بله. پیش از برگزاری این نمایشــگاه به صورت 
گروهی نمایشــگاه هایی در مشهد برگزار شده 
بود. البته تا چند سال قبل انجمن خوشنویسان 
هــرات به صورت منســجم و منظــم فعالیتی 
نداشــت و زمانی که من مســئولیت را برعهده 
گرفتــم انجام کارهای گروهی را در این انجمن 
پایه ریزی کردم و قرار بر این شــد فعالیت های 
انجمن خوشنویســی هرات در دیگر کشــورها 
نیز به صورت گروهی باشــد و نمایشگاه ها نیز 
به صورت گروهی برگزار شوند و با این رویکرد 
نمایشگاه هایی در مشهد و نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم در تهران برگزار شــد اما نخستین 
نمایشگاه انجمن خوشنویسان هرات به صورت 
گروهی در اســتانبول و دومین آن را در تهران 

تجربه کردیم.

 خاستگاه هنر خوشنویسی در افغانستان 
کجاســت؟ آیا هرات خوشنویسان را در 
خودش متمرکز کرده یا در دیگر شــهرها 
برخوردار  اقبالی  از چنیــن  این هنر  نیز 
در  خوشنویسی  اینکه  دیگر  نکته  است؟ 

افغانستان چقدر عالقه مند دارد؟
هرات خاســتگاه خوشنویســی اســت و اتفاقاً 
برای این شــهر برنامه هایی هم داریم. متأسفانه 
خوشنویسی جایگاهی را که  انتظار می رود در 
افغانســتان داشته باشد، ندارد. به این دلیل که 
افغانســتان بیش از ۵۰ ســال است که درگیر 
جنگ های داخلی اســت و عماًل جنگ در این 
کشــور جریان دارد و اکنون که با شما صحبت 

می کنم سرزمین ما درگیر جنگ است. به همین 
دلیل مسئوالن دولتی و حکومتی بیشتر درگیر 
مســائل امنیتی و جنگ هستند و بخش هنری 
افغانســتان مورد بی توجهــی و بی مهری قرار 
گرفته و اگر کســی هم کاری انجام می دهد به 
ویژه در حوزه خوشنویســی بیشــتر به صورت 

شخصی و خودجوش است.

 آیا مردم عالقه ای به خرید آثار هنری 
دارند؟

متأسفانه خیر. در کنار مسائلی که عنوان کردم 
بحث خرید و فروش آثار هنری مطرح است که 
اصــاًل بازار خوبی ندارد و مردم رغبتی به خرید 
و نگهداری اثر هنری ندارنــد زیرا بازار واردات 
چینی به شــدت گرم است و در افغانستان هم 
همین گونه است و بازار آثار خط، خوشنویسی 
و نگارگری که از چین وارد می شــود، طرفدار 
دارد و به دلیل اینکــه ارزان تر در اختیار مردم 
قرار می گیرد، مردم ســراغ آن ها می روند. هنر 
سختی های خودش را دارد اما ما از پا نخواهیم 
نشست و در تالشیم تا شــرایط را بهتر کنیم. 
ضمن اینکه درصدد هســتیم مــدارک انجمن 

خوشنویسی هرات را با مدارک وزارت تحصیالت 
افغانستان معادل سازی کنیم.

 در این سال هایی که افغانستان درگیر 
جنگ و مســائل داخلی اســت، فضای 
فرهنگی و هنری چه شــرایطی داشته و 
در واقع بازتاب این ناآرامی ها روی فضای 

هنری چگونه بوده است؟
شــاید برایتان جالب باشد بگویم همان قدر که 
ما تالش می کنیم تا خوشنویســی را به جایگاه 
واقعی اش برســانیم، به همان اندازه هم باید با 
کســانی که در بخش های دولتــی و فرهنگی 
افغانستان کار می کنند، بحث و گفت و گو کنیم 
تــا به آن هــا بفهمانیم جایگاه هنر چیســت و 
مهم تر آنکه خوشنویسی هم هنر است. انجمن 
خوشنویسان هرات بر این تصمیم بسیار جدی 
و مصمم است و در تالشیم تا آن را اثبات کنیم. 
در این راســتا هم کارهای بسیاری انجام دادیم 
و امیدوارم ســال آینده اتفاقات بســیار خوبی 
برای جامعه خوشنویســی و به ویژه هرات رخ 
دهد. هرات بزرگ ترین شهر فرهنگی افغانستان 
اســت و ان شاءاهلل در سال نو هرات را به عنوان 
پایتخت خوشنویســی مزیــن خواهیم کرد و 
هفته خوشنویسی و دوســاالنه خوشنویسی را 

راه اندازی می کنیم.

و  به صــورت خودجوش  فعالیت  این   
دولتمردان  مورد حمایت  یا  است  مستقل 

قرار می گیرد؟
اعضای انجمن خوشنویســی هــرات  ۲۰ نفر 
هســتند که در کنار یکدیگــر همدل و هم نظر 
برای توسعه هنر خوشنویسی فعالیت می کنند. 
همچنین نزدیک به ســه ســال است که روی 
موضوعات مرتبط با خوشنویســی کار می کنیم 
و با وزارتخانه ها و حتی ارگ ریاســت جمهوری 
افغانســتان هم طی جلسات مختلفی گفت وگو 
کردیم. بارها با رئیس جمهور افغانستان صحبت 
شــده و تالش کردیم تا موضوع خوشنویسی را 
مطــرح کنیم و وزارت فرهنگ افغانســتان نیز 
پیگیر این موضوع اســت و شــورای عالی هنر 
افغانســتان نیز در تالش است تا خوشنویسی 
به فراموشی سپرده نشود. ان شاءاهلل در سال نو 

و حکومت جدید افغانســتان اوقات خوبی برای 
خوشنویسی و جامعه خوشنویسی فراهم شود.

 برپایی نمایشگاه »تجلی خط هرات در 
تهران« فتح بابی برای گسترش ارتباط با 
هنرمندان ایرانی شــد. آیا برنامه ای برای 
توســعه روابطتان با هنرمندان ایرانی در 
افغانستان  در  خوشنویسی  رونق  راستای 
دارید؟ آیا پیشــنهادی برای افزایش این 

سطح از تعامالت به شما شده است؟
ما بــا رایزن فرهنگی ایــران در هرات صحبت 
کردیم و خوشــبختانه کارها در بخش فرهنگی 
ایران در هرات آغاز شــده و قرار بر این اســت 
تا روند بازدیدها و نمایشــگاه ها دوطرفه باشد. 
خوشــبختانه این اتفاق در جریان اســت و به 
تازگی متوجه شدیم قرار است سازمان ارتباطات 
فرهنگی تیمی از خوشنویسان تراز اول همچون 
استاد یداهلل کابلی را به هرات اعزام تا نمایشگاه 
و ورک شاپ برگزار کنند. ما بسیار خوشحالیم 
و امیدوارم این اتفاق منجر به رخدادهای خوبی 

شود.

 در مدتی که در ایران حضور داشــتید 
فضای فرهنگی ایران را چگونه دیدید؟

ایران کشــوری است که روی فرهنگ و هنرش 
بســیار کار کرده و روی آن سرمایه گذاری های 
زیادی انجــام داده و خوشنویســان تراز اولی 
را در جامعــه پرورانده اســت. از ســویی دیگر 
خوشنویسان ایرانی نیز به رسالت خویش عمل 
کرده و آثار فاخر و ارزشمندی تولید کردند. به 
نظرم اتفاق مهمی که نباید آن را نادیده بگیریم 
این است که انقالب اســالمی نقش مهمی در 
پیشــرفت هنر و به ویژه خوشنویسی داشته و 
ایــن تأثیر در ابعــاد دیگر هنر مانند نقاشــی، 
موســیقی، تئاتر و سینما نیز پدیدار شده است. 
جمهوری اســالمی حمایت های ویژه ای از هنر 
خوشنویســی کرده و 4۰ سال است که پشت 
آن ایســتاده و امروز به عنوان هنر تراز اول در 
ایران شــناخته می شــود. با دیدن این شرایط 
مــا هم انگیزه گرفتیم که مبــارزه کنیم و باید 
بدانیم این دستاوردهای ارزشمند بدون مبارزه 
و تالش بدســت نیامده است و اینکه امروز هنر 
خوشنویســی به عنــوان باالترین هنــر ایرانی 
شــناخته می شــود نتیجه همین ممارست و 
پیگیری هاســت. ما نیز از این پشتکار و تالش 
استفاده می کنیم تا افغانستان هم شرایط بهتری 

را برای هنر خوشنویسی خود فراهم کند.

 شما با هنرمندان و خوشنویسان ایرانی 
بســیاری در ارتباط بودید. چه ویژگی و 
نظرتان  به  ما  هنرمندان  میان  شاخصه ای 

جالب توجه آمد؟
هنرمند باید اخالق داشــته باشد، خصیصه ای 
که میان هنرمندان ایرانی بسیار دیده می شود. 
مدتی که در ایران حضور داشتیم برخورد آن ها 
با ما بسیار دوستانه بود و به شدت ما را تشویق 
کرده و مــورد حمایت خود قــرار دادند. نکته 
دیگر اینکه در ایران خط نســتعلیق و شکسته 
نستعلیق بسیار پیشرفته است و هنرمندانش در 
آن بســیار متبحر هستند و توسعه چشمگیری 
پیدا کرده اما در حوزه خطوط کوفی و عربی تازه 
کار را آغاز کردند. به نظرم در این بخش انجمن 
خوشنویسان هرات دســت باالتری دارد و قرار 
است در این بازدیدها بین دو کشور تبادل های 
فرهنگی و هنری صورت بگیرد و از تجربیات هر 

دو طرف استفاده شود.

برش

مهمی  نقش  اسالمی  انقالب 
ویژه  به  و  هنر  پیشرفت  در 
خوشنویسی داشته و این تأثیر 
در ابعاد دیگر هنر مانند نقاشی، 
نیز  سینما  و  تئاتر  موسیقی، 
جمهوری  است.  شده  پدیدار 
از  ویژه ای  حمایت های  اسالمی 
هنر خوشنویسی کرده و 40 سال 
و  ایستاده  آن  پشت  که  است 
امروز به عنوان هنر تراز اول در 

ایران شناخته می شود
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فرهنگ و هنر: کتاب های زیادی در قالب سفرنامه 
نوشته شده اند؛ آن هم با محوریت سفر به خانه خدا 
و مدینه منوره. شــاید معروف ترین آن ها»خســی 
در میقــات« جالل آل احمد باشــد. بــه تازگی 
محمدحسین قدمی  نگارش کتابی در قالب سفر به 
این دو شهر مقدس را به انجام رسانده و سوره مهر 

آن را چاپ کرده که »دو شهر عشق« نام دارد.
قدمی  سعی کرده در این کتاب به شیوه ای جذاب و 
خواندنی ماجراهای سفر خود و همراهانش به مکه 
مکرمه را روایت کند . زبان او در این اثر گاه به طنز 
می زند و این شاید تا حدی از بار تلخی اتفاقات آن 

سفر بکاهد.
این نویسنده در خصوص استفاده از زبان عامیانه و 
استفاده از موقعیت های طنز می گوید: سعی کردم 
در این کتاب زبان عامیانــه، صمیمی  و طنز را به 
کار بگیرم. مثالً دزدیده شــدن کیف پول یکی از 
همراهان در هنگام طواف و بوسیدن بخشی از کعبه، 
از جمله اتفاقات در این سفر بود. دوست ما تعریف 
می کرد که ۲۰۰ دالر در کیف پولش بوده اســت؛ 
من این ماجرا را با تیتر »بوســه ۲۰۰ دالری« در 
کتابم روایت کردم. فکر می کنم نوشتن با این سیاق 
از حوادث رخ داده در سفری مانند رفتن به مکه و 

مدینه، برای خواننده جذاب تر است و البته این نوع 
نوشتن موجب می شود متن اثر کمی  متفاوت تر از 

دیگر سفرنامه ها شود.  
گفتنی ا ست، »دو شهر عشق« سفرنامه ای است که 
حاصل سفر تعدادی از نویسندگان به مکه مکرمه 
است. قرار بر این شد در این سفر، گزارش حوادث 
و رویداد ها از سوی نویسندگان حاضر نوشته شود. 
در همین رابطه کتاب هایی نوشته شد که »دو شهر 

عشق«از جمله آن ها بود. 
این کتاب به تازگی توسط نشر سوره مهر در 1۵۶ 
صفحه و با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.

 سفر به خانه خدا 
با »دو شهر عشق« 

پیشنهاد  امروز

رئیس انجمن خوشنویسان هرات در گفت و گو با قدس:

از پشتکار خوشنویسان ایرانی انگیزه گرفتیم

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبت تایباد

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/9/20 امالک متقاض��ی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض 

آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای محمد س��االری به شناسنامه ش��ماره 136 صادره خواف فرزند نورمحمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 153 مترمربع پالک شماره 251 اصلی از محل قسمتی از مالکیت 

غالمسرور باجرات و قسمتی از پالک
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی 
و کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روس��تاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاری��خ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند. 
معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.9809722
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/9 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/25

غالمرضا آقازاده رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای علیرضا قویدل دارای شناسنامه شماره 0748710043 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 3/980291ح از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالمرضا قویدل به شناسنامه 366 در تاریخ 1396/1/22 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  فاطمه اس��دالهی آبقه ئی فرزند غالمحس��ین ش ش 2 متولد 1333/3/1 صادره از تایباد 

همسر متوفی
2- مصطف��ی قویدل فرزن��د غالمرضا ش ش 0740080741 متول��د 1369/2/20 صادره از 

تایباد فرزند متوفی

3- الیاس قویدل فرزند غالمرضا ش ش 0740306820 متولد 1373/1/22 صادره از تایباد 
فرزند متوفی

4- علیرض��ا قویدل فرزند غالمرضا ش ش 0748710043 متولد 1349/1/1 صادره از تایباد 
فرزند متوفی

5- محمدرض��ا قوی��دل فرزند غالمرضا ش ش 0748710051 متول��د 1351/4/2 صادره از 
تایباد فرزند متوفی

6- مرتضی قویدل فرزند غالمرضا ش ش 0748712348 متولد 1359/1/1 صادره از تایباد 
فرزند متوفی

7- موسی قویدل فرزند غالمرضا ش ش 0749863595 متولد 1364/2/10 صادره از تایباد 
فرزند متوفی

8- عیسی قویدل فرزند غالمرضا ش ش 0749864443 متولد 1366/8/14 صادره از تایباد 
فرزند متوفی

9- زیب��ا قویدل فرزن��د غالمرضا ش ش 0748408789 متول��د 1355/6/1 صادره از تایباد 
فرزند متوفی

10- رعن��ا قویدل فرزند غالمرض��ا ش ش 0748710061 متولد 1352/3/2 صادره از تایباد 
فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9809724
تاریخ انتشار : 1398/08/09 

محمد باری
قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

)آگهی مزایده اموال  غیرمنقول  (
ب��ه اس��تناد پرونده کالس��ه 970326 ش 5 اجرای احکام مدنی محک��وم علیه 1-آقای علی 
س��رگزی فرزند محمد محکوم است به پرداخت 13/260/357/000 ریال در حق محکوم له 
خانم کبری مداحی فرزند احمد در وجه نامبرده و همچنین نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت، که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدواً تقاضای توقیف و مزایده منازل مسکن 
غدیر شهر)ش��رکت س��اعی س��لمان( متعلق به پالک ثبتی 23073 فرعی 7858 قطعه 44 
به آدرس زاهدان منطقه 1- محله غدیر ش��هرکوچه 12 متری را نموده و پس از تش��ریفات 
قانونی و ارجاع امر به کارش��ناس رس��می دادگستری به ش��رح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته 
:مل��ک زاهدان منطقه 1- محله غدیر ش��هر کوچه 12 متری بدینوس��یله ارزیابی ملک فوق 
)به مس��احت عرصه 153و اعیان 124/44 مترمربع( با ارزش 6/500/000/000 ریال توسط 

کارش��ناس براورد می گردد که س��ه دانگ آن بدین ترتیب به فروش خواهد رس��ید با توجه 
ب��ه تقاضای ف��روش ملک از طریق مزایده عمومی و عدم پرداخت محکوم به توس��ط محکوم 
علیه این اجرا قصد دارد در روز دوش��نبه مورخه 1398/08/20 از س��اعت 9 تا11 با حضور 
نماینده محترم دادس��تان و همچنین محکوم له ، در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری 
زاهدان از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه به قیمت  کارشناس��ی به فروش 
برس��اند. طالبی��ن و خریداران می توانند همه روزه تا ی��ک هفته قبل از زمان مزایده از اموال 
م��ورد مزایده ب��ا هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً ش��رکت نمایند. بدیهی 
اس��ت اموال مورد مزایده به کس��ی فروخته خواهد ش��د که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند 
و خریدار بایس��تی مبلغ 10 درصدی پیش��نهادی مزایده را فی المجلس به حس��اب سپرده 
دادگس��تری زاهدان واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه به حس��اب سپرده دادگستری 
واری��ز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تایید مزایده توس��ط دادگاه محترم صادر 
کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و درصورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه 
، مبلغ ده درصدی واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه 
مزای��ده را در زمان مقرر به حس��اب س��پرده واریز ننماید و یا اعالم انص��راف نماید مبلغ ده 
درصدی پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی 
را نخواهد داش��ت. تشریفات مزایده با رعایت مواد 131  قانون اجرای احکام مدنی در صورت 
نب��ود خری��دار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از ام��وال مورد مزایده قبول نماید.  م 

الف: 597 آ-9809721
علی تاجیان-مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری زاهدان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیروآگه��ی تحدیدحدود قبلی که به موجب مقررات ماده 15و14قانون ثبت منتش��ر گردیده 
اینک برحس��ب درخواس��ت واصله مس��تندبه ماده مذک��ور وماده61آیین نام��ه قانون ثبت 
تحدیدحدود یکقس��مت از امالک واقع در بخش 3 س��بزوار حوزه ثبتی این واحد بش��رح زیر 

میباشد:بخش سبزوار-پالک3-اصلی-اراضی کالته سیفر
1665 فرعی-ششدانگ یک قطعه باغ پسته- احمدعلی دولت آبادی فرزند علیرضا.

تاریخ تحدید: شنبه 1398/9/2 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 
لذابه موجب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر 
بوس��یله این اگهی اخطار میگرددکه  درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانید.چنانچه 
هریک ازصاحبان امالک یانماینده قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباش��ندمطابق ماده15قانون 

مزبورمل��ک موردآگه��ی باحدوداظهارش��ده ازط��رف مجاورین تحدیدخواهدش��دواعتراضات 
مجاورین نس��بت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک ک��ه درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدش��دودراجرای 
تبصره2م��اده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت 
ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تس��لیم نمایند در غیر اینصورت 
متقاض��ی ثبت یا نماینده قانون��ی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.)م الف 98/100/3089( آ-9809740
تاریخ انتشار:پنج شنبه 1398/8/09

علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای شیراله فیروز فرزند پیر حسین به شماره شناسنامه 491 باستناد دو برگ 
استش��هاد محلی که امضاء شهود آن توس��ط دفترخانه اسناد رسمی شماره 9بجنورد گواهی 
امضاء شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به 
چاپی 115966 به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 3200 
فرع��ی از 163 اصلی واق��ع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد به آدرس بجنورد ویالش��هر 
مطهری 10/3 کوچه کش��اورز بعلت نامعلوم مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم 
ش��د س��ند مالکیت اولیه ذیل ثبت 91019 صفحه 115 دفتر 611 بنام نامبرده فوق صادر و 
تسلیم و طی شماره 23563-93/03/07 در رهن بانک مسکن قرار گرفته است دفتر امالک 
بیش از این حکایتی نداردلذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود باش��د بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض کتبی خود را 
بپیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در 
ص��ورت ع��دم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا 
سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و 

سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.9809736
احمد اصغری شیروان
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