
پرآوازهامابیادعا
دکتــر حســن عابدینــی، کارشــناس 
سیاست خارجی با انتشار پستی از حرم 
مطهر حضــرت زینــب)س( در صفحه 
اینســتاگرامش نوشــت:» مدافعان حرم، 
عجب اســم با مسمایي اســت. نه فقط 
یک منش فکري که نوعي سبک زندگي 
است. زیستني مبتني بر ارزش های دیني. 
ارزش هایی که نقطه عزیمت آن،  هجرت، جهاد و شهادت است در برابر ترور 
و تکفیر. فرماندهاني پرآوازه اما بي ادعا. مرداني که مرگ در برابرشان زانو زده 
است. مدافعاني که امنیت حرم اهل بیت)ع( و حریم ایران زمین را یکجا معنا 
کرده اند. در گذر زمان نشاید که فراموش کنیم آنانی را که نقشه غرب آسیای 

مبتنی بر ارزش های اسالمی انقالبی را ترسیم کردند«.

هیچتوجیهیندارم
علــی علیپــور در دقایق پایانــی بازی 
پنالتی  ماشین سازی،  مقابل  پرسپولیس 
تیمش را با یک ضربه چیپ از دست داد 
تا مورد انتقاد شدید هواداران و کارشناسان 
قرار گیــرد. او در واکنش به این انتقادها 
اینســتاگرامش نوشت:»هیچ  در صفحه 
توجیهي براي اشتباهم ندارم. با عذرخواهي 
هم می دانم که امتیازات از دست رفته برنمی گردد، اما با تمام وجود شرمنده 
شما هواداران عزیز هســتم و از صمیم قلب معذرت می خواهم. هر واکنشي 
نسبت به من و این اتفاق داشته و دارید پذیرفتني است و مقابل شماهایي که 

من را همواره حمایت کرده اید سر تعظیم و تسلیم فرود می آورم«.

پایدرددلهایشنشستم
سید عزت اهلل ضرغامی، عضو شورای عالی 
فضای مجازی با انتشار پستی در صفحه 
شخصی اش در توییتر به درگذشت اعظم 
طالقانی، دختــر آیت اهلل طالقانی واکنش 
نشــان داد. ضرغامی در این خصوص در 
صفحه توییترش نوشت:» اعظم طالقانی، 
دختر مبارز مجاهد نستوه آیت اهلل طالقانی 
از میان ما رفت. خدایش رحمت کند. یک بار پای درد دلش نشستم. می گفت 
برخی اوقات، زن های خیابانی را سوار می کند، به آن ها محبت کرده و مقداری 

پول به آنان می دهد. کدام یک از زنان سیاسی ما از این کارها می کنند؟«

پایانفصلسوم
نرگس محمدی به بهانه پایان ســومین 
فصل ســریال ستایش با انتشار تصویری 
در کنــار عوامل این ســریال در صفحه 
اینســتاگرامش نوشــت: گروه دوســت 
داشتنی ســتایش ممنونم... جناب آقای 
مطلبی عزیز، در کنارتون آموختم و یکی 
دوران  شــخصیت های  دلچسب ترین  از 
بازیگریم با قلم شما شکل گرفت... جناب آقای زرین کوب عزیز، تهیه کننده 
حرفه ای و کاربلد سریال ستایش از شما سپاسگزارم... و جناب آقای سلطانی 
مهربان که وجود شما گوهر کمیابی است و واقعاً در هر سه فصل ستایش کنار 
شما همه چیز عالی بود... و در آخر از شما مردم عزیز ممنونم برای تمام لطفی 

که به من و سریال ستایش داشتید«.

مجیدتربتزادهتقریباً پنج ماه از برگزاری مراســم 
بزرگداشــتش می گذرد. مراســمی که البته به اندازه 
خبر درگذشــتش، خیلی پررنگ منتشر نشد و مانند 
فعالیت های غیرسیاسی »اعظم طالقانی« کم سروصدا 
یا حتی بی سرو صدا ماند. دو عامل بر زندگی 76 ساله او 
آن قدر سایه انداخته است که نمی توان بدون پرداختن 
به آن ها از »اعظم طالقانی« حرف چندانی زد. اول نام و 
یاد پدر بزرگوارش - آیت اهلل طالقانی - و دوم، سیاست 
و فعالیت های سیاســی که از نوجوانی تا پایان عمر، از 
جمله دلمشغولی ها و گرفتاری های پدر و دختر بود. با 
وجود این، خرداد ماه همین امسال، معصومه ابتکار در 
مراسم بزرگداشتش به نکته ای اشاره کرد که تا همین 
امروز هم کمتر به آن اشــاره شده است: »فعالیت های 
خیریــه خانم اعظم طالقانی، حتــی در حوزه محیط 

زیست بسیار قابل توجه و حائز اهمیت بوده است«.

 میراث پدر
از جمله ویژگی های دختِر آیت اهلل طالقانی بودن، یکی 
این بود کــه خواهی نخواهی از همان کودکی عالوه بر 
مذهبــی بودن، سیاســی و اجتماعی بــار می آمدی. 
به خصوص اگر »اعظم« باشی که همه فامیل و آشنایان 
معتقدند در میان فرزنــدان آیت اهلل طالقانی از حیث 
خلق و خو و... از همه بیشــتر به پدر شبیه است. البته 
وقتی مدام نام پدرش را می بریم، حتی یک نفر هم پیدا 
نمی شود که در باره »اعظم طالقانی« تصور آقازادگی به 
مفهوم منفی و امروزی اش به ذهنش بیاید. به خصوص 
اینکه پدر، با وجود سید و آقا بودن، در همه سال های 
زندگی پر فراز و نشــیبش، جز ژن آزادگی، دینداری 
و مردمــداری را به فرزندان منتقل نکــرده بود. این را 
می شود از ســخنان فرزندانش فهمید که پیش از این 
اعالم کرده اند پــس از رحلت پدر، چند عبا، عینک و 

وسایل شخصی اش به ما به ارث رسید.

 17 سالگی
بخواهید ارث و میراث یا ژن و این جور چیزها را حساب 
کنید، ســهم فرزندان از آقازادگی بیشتر هم می شود. 
یعنی آن ها همه دردسرهای انقالبیگری، زندان رفتن ها، 
شکنجه ها و... که تقریباً از سال 1318 برای مرحوم پدر 
آغاز می شود را از کودکی با تمام وجود لمس می کنند. 
سهم »اعظم« هم در این میان بیشتر از دیگران است، 
چون از کودکی وقتی چشــم باز می کند، صحنه های 
مملو از مبارزه و انقالبیگری پدر پیش رویش اســت و 
از نوجوانــی، خودش هم به راه پدر مــی رود و در اوج 
جوانی و شور انقالبی، باز هم مانند پدر، زندان و شکنجه 
را تجربه می کند. او همان طور که نخســتین فرزند از 
فرزندان مرحوم آیت اهلل طالقانی اســت که به پدرش 
می پیوندد، نخســتین و تنها فرزندی هم بود که پا در 

عرصه مبارزه و سیاست گذاشت. 
»اعظم« نرسیده به جوانی ازدواج می کند و چون مانند 

پدر بسیار فعال و پرانرژی است، در 17 سالگی دوره های 
مدیریت آموزشــی را می گذراند، تدریس می کند، در 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی حاضر می شود، مدتی 
بعد به دانشــگاه می رود و بعد هم به سفارش و توصیه 

پدر، تشکل »جامعه زنان مسلمان« را راه می اندازد. 

  شکایتی نکرد
باید نخستین زن مسلمان و مبارزی باشد که در سال 
1354 به اتهام سیاســی دستگیر و زندانی می شود. با 
این حســاب نخستین زنی هم هست که حکم حبس 
ابد می گیرد. همه این اولین هــا بودن از جمله همان 
سهمی است که از آقازادگی اش گرفته و هرگز هم بابت 
آن ها شــکایتی نکرده و منتی بر کسی نگذاشته است. 
برخی اسناد باقی مانده از ساواک نشان می دهد بخشی 
از دستگیری ها و زندانی شدن و شکنجه شدنش برای 
این است که طالقانِی پدر از پا درآمده یا در برابر بازجوها 
کوتاه بیاید. رژیم پس از اینکه همه جور شــکنجه را 
درباره پدر اعمال کرده اســت، تا ســال 1356 تالش 
می کند با دستگیری نزدیکان از جمله دخترش و بعد 
هم بریدن حکم ســنگین حبس ابد برای او، هر طور 
هســت آیت اهلل را وادار به تسلیم کند. منتها با وجود 
همه شکنجه های جسمی و روحی، پدر و دختر کوتاه 
نمی آیند تا اینکه در شهریور سال 1356، رژیم مجبور 
به آزادی »اعظم« می شــود. حبس و شکنجه نه تنها 
دختر را از ادامه راه پدر منصرف نکرده بلکه او به محض 
آزادی، تشکل حمایت از زنان را راه می اندازد: »در زندان 
به دنبال ایجاد یک تشــکیالت رسمی برای زنان بودم 
که در آنجا مشکالت آنان مطرح و راهکارهای مناسب 
به وســیله تبادل نظر کارشناسان پیدا شود و بتواند تا 
حدودی مشــکالت زنان را حل کند. پس از آزادی با 
همکاری برخی دیگر از خواهران، جلســه ای تشکیل 
شد و پس از آن گروهی از جمله بنده مشغول نوشتن 

اساس نامه برای تشکل جدید شدیم.

ابتدا به ما یک اتاق در ساختمان سازمان حقوق بشر در 
خیابان قبا نزدیک مسجد قبا دادند و بودجه ای برای این 
امر اختصاص یافت، اما در همین حین در سال 1357 
انقالب شــکل گرفت. با روی کار آمدن دولت موقت، 
بودجه این تشکل از سوی سازمان برنامه و بودجه قطع 

شد و دیگر قادر به ادامه کار نبودیم«.

  رجل سیاسی
فعالیت های سیاســی پیش و پــس از انقالبش و یا 
اینکه یک دوره نماینده مجلس می شــود، ســبب 
نشــود فکر کنید آنچه بعدها به نــام »جامعه زنان 
انقالب اسالمی« شــکل می گیرد و به فعالیت ادامه 
می دهد، تنها به سیاســت می اندیشد. در مرام نامه 
»جامعه زنان انقالب اســالمی« کــه اعظم طالقانی 
تــا پیش از درگذشــت، دبیر کلــی آن را به عهده 
داشت عالوه بر موارد انقالبی و سیاسی آمده است: 
»اعتالی فکری، فرهنگی، علمی و شخصیتی زن در 
راستای آرمان های اسالمی در داخل و خارج ایران... 
ترسیم دقیق سیاسی الگوی زنان مسلمان در ایران 
و جهان... تقویت کیان خانواده و تثبیت جایگاه زن 
در این نهاد واال بر اســاس تعالیم اســالمی... ارائه  
روش های رشــد و تعالی فکــری و فرهنگی زنان و 

افزایش مشارکت آنان در فعالیت های جامعه و...«.
با وجود این، نخستین زن مبارز و محکوم سیاسی در 
ایران، اولین زن سیاستمداری هم هست که دو بار برای 
ریاست جمهوری نامزد می شود و تالش دارد ثابت کند 
مفهوم »رجل سیاسی« در قانون اساسی تنها به مردان 

اشاره ندارد. 
پرونده زندگی سراســر از انقالبیگری و آرمان خواهی، 
مشارکت های سیاسی اجتماعی، پاکی، صداقت و ساده 
زیستی، جسارت، ایستادگی در پای اعتقادات و خستگی 
ناپذیری »اعظم طالقانی« پــس از یک دوره بیماری، 

شامگاه همین چهارشنبه ای که گذشت، بسته شد. 

روباتهایتوییتریعلیهمبارزهبافساد

قدسزندگی:بزرگ ترین قطعه ساز خودرو در کشورمان است و از سال 76 گروه 
قطعه سازی اش را در شهر های مختلف ایران افتتاح کرده است. خودش می گوید 
برای بیش از 4 هزار نفر کارآفرینی انجام داده و از بهترین کارآفرینان کشور است. 
عبــاس ایروانی اما حاال به جرم جرایم اقتصادی عجیب و غریب در جایگاه متهم 
ایستاده است. رشوه به گمرک، همکاری با محمدرضا خاوری، جعل اسناد مختلف، 
گاز سوز نشان دادن قطعات بنزین سوز و... فقط بخش کوچکی از اتهاماتی است 
که مدیر شرکت قطعه سازی »عظام« با آن رو به رو شده است. حاال عباس ایروانی 
به اتهام افساد فی االرض از طریق اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور و قاچاق 
سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو به میزان 764 میلیون و ۹37 هزار و 4۲5 
دالر و معاونت در جعل اسناد، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن 

یکی از متهمان پرونده باید به دادگاه پاسخگو باشد.
بر اساس قوانین، افساد فی االرض اتهامی است که می تواند حکم اعدام را برای 
مدیرعامل عظام خودرو به دنبال داشــته باشد. به همین خاطر از چند هفته 
پیش کمپینی با دو هشتگ #من_هم_یک_عظامی _ام و #با_افتخار_یک_

عظامی_ام در توییتر به راه افتاده که ضمن حمایت از مدیرعامل این شرکت 
قطعه سازی، ادعا می کند کمپینی مربوط به کارکنان شرکت عظام است.

از چند روز پیش، این کمپین ابعاد گســترده تری هم پیدا کرده و پای آن به 
شــبکه های ماهواره ای و سایر شبکه های اجتماعی هم باز شده است. مدعیان 
هواداری از عباس ایروانی چند روز است که در اینستاگرام هم فعال شده اند و با 

ساخت چند صفحه مجازی، سعی در تطهیر او دارند. 
خوِد ایروانی هم ساکت نمانده و به کمپین های مجازی واکنش نشان داده است. 
آقای ایروانی در بخشی از مصاحبه اش دراین باره گفته است: »محکم بایستید 
و از هیچ چیزی نترســید، چه من باشم و چه اعدام شوم، عظام باید به کوری 
چشم کسانی که برای او پرونده درست کرده اند، کار کند و لحظه ای در آن وقفه 
ایجاد نشود. از روحیه همبستگی که در میان همکاران خود دیده ام لذت بردم و 
روحیه و امید بیشتری گرفتم. مطمئن باشید روز های سخت می گذرد، من نام 
این شرکت را از قرآن کریم در آورده ام و مطمئن باشید عظام، مشکالت خود 
را سپری می کند. توقع این بود که با عظام این گونه رفتار نشود، زیرا شرکت ما 
در حال جهانی شدن بود و 4 هزار کارمند داشت. بعد ها روشن خواهد شد که 
مسائل چه بوده و چقدر به کارآفرینی ضربه وارد شده است؛ هیچ کسی نمی تواند 

باور کند که شرکتی با این عظمت به این بحران برسد«.
پس از گذشــت چند هفته از آغاز به کار این کمپین، تعداد »عظامی ها« 
به شکل عجیبی در توییتر بیشتر شد! هشتگ های مربوط به این کمپین 
هم هرازگاهی در لیست »ترندها« قرار می گیرد اما وقتی کمی پِی ماجرا 
را بگیرید، متوجه می شوید بســیاری از این هشتگ ها توسط روبات های 
توییتری و حســاب های فیک منتشــر شــده اند. با وجود این، اما مراجع 
رســمی و خبرگزاری های داخلی دربرابر این کمپین سکوت کرده و هیچ 
واکنشی نشان نداده اند تا بسیاری از شبکه های آن طرف آبی و رسانه های 
خارجی، شــروع به بررسی و تحلیل کمپین »عظامی ها« کرده و آن طور 
که دلشــان می خواهد، آن را تفسیر و تأویل کنند و ماهی خودشان را از 

آب بگیرند!  
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ورزش
هاشمیطباومنتقدانبهوزیرورزشوجوانانهشداردادند

 ژیمناستیک ایران 
در دار حلقه مدیریت ضعیف

ستارهسوئدیهنوزتمامنشدهاست

 همه قاره ها 
به دنبال زالتان!

گفتوگوبامسعودردایی،تهیهکنندهفیلم»سالدومدانشکدهمن«

هنرمند باید جلوتر از جامعه حرکت کند

وقتیرنگهاافسردهمیشوند
رقیهتوســلی:به زور برگه و مدادی 
می گــذارد توی بغلمان تــا بازی اش به 
راه بیفتــد. آن وقت گوشــه ای مغرور و 
بی حرف، دراز می کشــد و زیرنظرمان 
می گیــرد. »آبان«جان همین اســت. 
اصــوالً خواهش نمی کنــد، توضیح 

نمی دهد. دوســت دارد همه آن قدر دانا و باسواد باشند که نقاشی بازی اش را 
جدی بگیرند، کودکی اش را. او آدم بزرگ ها را نمی شناسد.

می پایمــش... نمی تواند حرص نخورد از موشک ســازی فرید، خطاطی آقای 
همســر، از مادرش که عدس های خراب را حوالــه می دهد روی برگه اش و از 

»آفرینش« که همه سفیدی کاغذش را نقطه گذاری می کند.
تضادها و مقادیر باالی بی تفاوتی جمع، باالخره کار خودش را می کند و می شود 
آنچه نباید. آباِن محجوب می افتد به زار و هوارِ غلیظ. کله اش را می چسباند روی 

دفتر نقاشی و شیون می کشد. گریه اش بند بیا نیست.
آن وقت اســت که همه دنیا متوجهش  می شوند اما دیر. وقتی پسرک دیگر 
اشــک هایش را حواله دفتر کرده و با هیچ کدام از مدادهای رنگی اش در صلح 
نیست. وقتی هرکدام را پرت می کند گوشه ای. قرمز و زرد و آبی را یک طرف، 

نارنجی را یک طرف و با بنفش و صورتی هم خشمگین است.
چقدر این قصه برایم آشنا و ملموس است... این پرده نمایش که صبح جمعه ای 
پیش چشمم پهن می شود انگار داســتان هرروزه ما آدم هاست که به سهو و 
عمد لقمه می گیریم برای هم از زندگی... بعد همان سهِم ناگوارِ تلخ را قورتش 
می دهیــم و ابداً مثل »آبان« جان که گوش آبــان را کر کرده، واکنش آنی و 
خاصی نداریم... جز اینکه گاهی می رویم پیش متخصص و می گوییم چیزی 
مثل ســِر چکش تَه گلو، دوطرف شقیقه و توی سینه مان سنگینی می کند و 
دارد بند می آورد نفسمان را. جز اینکه افسردگی می گیریم و می افتیم به سکوت 

ممتد. چقدر قصه این کودک برایم قابل هضم است.
پایاننوشــت:همه با هم »آبــاِن« گریان را بوســه باران می کنیم و نقاش 
می شــویم. یکی، خانه و گل و درخت می کشد. دیگری اسب، بعدی جوجه و 
مرغ و آن یکی هم کشتی و دریا... آبان اما پسرکی تنها را می کشد وسط برگه 

سفید که بلوز و شلوارش سیاه است.
بُرش: مهربان باشــیم. در دنیا هیچ چیز قدرِ تنهایی ترســناک نیست. قدِر 

دردهای زیرپوستی که زخم می زنند و می کشند اما بی صدا.

مروریبر60سالزندگیسیاسیاجتماعیاعظمطالقانی

خانمی که آقازاده نشد

استقاللستارهکمگلترینهفتهلیگبرتر

شلیک به چهار چرخ تراکتور

بیرانونددرگفتوگوباقدس:

گفتم پنالتی را ترابی بزند

روایت مجازی

روزمره نگاری 
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جواد رســتم زاده: هفتــه نهم لیــگ برتر بــا توقف 
شــهرخودرو، سپاهان، پرســپولیس و شکست سنگین 

تراکتور سازی مقابل استقالل در خانه تمام شد.

چیپ ویرانگر
در تهران چیــپ علیپور هــم دو امتیاز حســاس را از 
پرسپولیس گرفت و هم جشن قهرمانی سوپر جام این تیم 
را خراب کرد. مردان کالدرون مقابل ماشین سازی بازی 
سرد و کسل کننده ای را به نمایش گذاشتند. تبریزی ها 
یک گل هم زدند که آفساید اعالم شد. با این حال ستاره 
این بازی بدون شک حامد لک بود که عالوه بر درآوردن 
توپ های ترابی و نوراللهی از روی خط دروازه موفق شد 
پنالتی چیپ علیپور را به راحت ترین شکل ممکن مهار 
کند. این تساوی که با حاشیه هایی از سوی تماشاگران 
میزبان برای رسول خطیبی همراه بود باعث شد تا جشن 
قهرمانی سوپر جام در سردترین شکل ممکن برگزار شود.

مزاحمت سایپا برای شهرخودرو
با این حال خوش شانسی سرخپوشان این بود که دیگر 
صدرنشــینان هم مقابل حریفان خود متوقف شدند تا 

فاصله ها خیلی زیاد نشود. 
شهرخودرو در کرج به سد محکم سایپا خورد و نتوانست 
از این فرصت برای صدرنشــینی استفاده کند. این بازی 
بدون گل مساوی شــد. مردان صادقی در دو بازی مهم 
مقابل ســپاهان و شهرخودرو موفق شــده اند امتیازات 
خوبی را دشت کنند. با این حال شهرخودرو هنوز با یک 
بازی کمتر که باید مقابل گل گهر انجام دهد می تواند از 

سپاهان سبقت بگیرد. 

اولین گل خورده سپاهان
سپاهان هم در شهر جم و در بازی پر حادثه مقابل پارس 
جنوبی نتوانست کاری از پیش ببرد و یک بر یک متوقف 
شد. پیام نیازمند سرانجام مقابل پنالتی محمد نوری که 
دوبار تکرار شــد رکوردش شکسته شــد. این اولین گل 
خورده شاگردان قلعه نویی در این فصل بود. این نتیجه 
باعث شد که حساسیت بازی سه شنبه دو تیم سپاهان و 

تراکتور در اصفهان به اوج حساسیت خود برسد.

6 بازی 2 گل
پنجشنبه البته دو بازی دیگر هم برگزار شد که هیچ گلی 
در برنداشــت تا در 5 بازی فقط 2 گل ببینیم. نبرد نفت 

مسجد سلیمان و فوالد و مسابقه نساجی و صنعت نفت 
آبادان مســاوی صفر بر صفر تمام شد. درست مثل بازی 
گل گهر و پیکان که در جمعه برگزار شد. این همه بازی 
بدون گل در لیگی حرفه ای نشان از کیفیت پایین بازی 
ها و بی آزاری مهاجمان و البته بازی با احتیاط تیم ها دارد.

استقالل با برد تراکتور هزار امتیازی شد
تنها بازی مهیج استقالل و تراکتور در تبریز بود که باعث 
شــد هفته نهم کمی گرم و پر گل شود. در استادیوم مملو 
از تماشاگر یادگار امام دنیزلی و استراماچونی با تفکرات و 
ســتاره های خود گرما را به لیگ برگردانند. در دقیقه 20 
این بازی ویمبالی پرویی با حرکت تکنیکی باعث شــد تا 
 آزادی گل اول پنجمین تیم پرطرفدار دنیا! را به ثمر برساند. 
این گل در حالی به ثمر رسید که آبی پوشان از ابتدای بازی 
نمایش جسورانه ای داشتند و از همان جلوی زمین میزبان را 
تحت فشار قرار می داد. اتفاقاً بعد از گل این فشار بیشتر شد 
و استقالل روی اشتباه مدافعان تراکتور و تیزهوشی قاعدی 

موفق شد توسط دیاباته گل تساوی را به ثمر برساند. 
در نیمه مربیان هم استقالل با شجاعت مثال زدنی وارد 
زمین شد و عقب ننشست. تنها اشتباه مدافعان استقالل 

بود که به میزبان اجازه خود نمایی مــی داد. ضربه ای از 
آزادی که به تیر دروازه حسینی خورد روی اشتباه یزدانی 
حادث شد. استراماچونی مزد نترسیدن خود و یارانش را 
با دومین گلی که دیاباته دقیقه 66 به ثمر رساند گرفت. 
سانتر میلیچ از چپ در شــلوغی جلوی دروازه تراکتور با 
هوشمندی دیاباته آب ســردی بود بر پیکر تبریزی ها. 
مهاجمان بلند قامت استقالل در کمتر از سه دقیقه هت 
تریک کرد و دقیقه 69 روی پاس عالی کریمی سومین گل 

خود و استقالل را به ثمر رساند.
دنیزلی که به در بســته خورده بود بــا دو تعویض طالیی 
اختالف را کم کرد. انصاری و شجاعی آمدند تا با همکاری هم 
گل دوم تراکتور را به ثمر برسانند. در حالی که تبریز برای 
تساوی مهیا می شد سوپر گل علی کریمی همه چیز را تمام 
کرد تا تراکتور سنگین ترین شکست خود را در خانه تحمل 

کند و طلسم استقالل بعد از 8 سال بشکند.
استقالل با کسب این سه امتیاز به نخستین تیم ایرانی 
بدل شــد که در مجموع ادوار لیگ برتر به امتیاز هزارم 

رسیده است.
ذوب آهن هم بعد از چند هفته نبردن ســرانجام با دو گل 

مؤفق شد شاهین بوشهر را شکست دهد

استقالل ستاره  کم گل ترین هفته لیگ برتر

شلیک به چهار چرخ تراکتور

وراتی با پاری سن ژرمن تمدید کرد
ورزش: مارکو وراتی قرارداد خود با تیم فوتبال پاری سن ژرمن را تا سال 2024 تمدید 
کرد و گفته می شود که حقوق او نیز به موجب این قرارداد به 17 میلیون یورو در سال 
افزایش پیدا کرده است. قرارداد جدید وراتی بدان معناست که دوران حضور او در 
پارک دو پرنس به 12 سال افزایش پیدا خواهد کرد. او که سال 2012 از تیم پسکارا 
در سری B  ایتالیا به PSG  پیوســت، از زمان ورودش به این تیم یکی از مهره های 
کلیدی آن بوده است. وراتی تا پایان قراردادی که با پاریسی ها دارد، 85 میلیون یورو 

حقوق خواهد گرفت.

هوینس: در زندان مثل بچه ها گریه کردم
ورزش: رئیس باشگاه بایرن مونیخ درباره دوران حضورش در زندان صحبت هایی انجام داد. اولی 
هوینس می گوید: »بزرگ ترین اشتباه من تخلف مالیاتی ام بود. بابت آن موضوع واقعاً پشیمان 
بودم و انتقاداتی هم که در آن زمان به من شد، موجه و درست بود. در آن دوران سخت، سرنوشت 
برخی انسان هایی را که در زندان دیدم را به خاطر می آورم. یک روز یک زندانی با وجود اینکه 
آزاد شده بود، در سلول من نشسته بود. او به من گفت که نمی  داند که پس از آزادی اش باید چه 
کار کند. در زندان نامه های زیادی دریافت می کردم که برخی از آن ها واقعاً تأثیرگذار بودند، به 

طوری که در سلولم از خواندن آنها مثل بچه ها گریه کردم.«

مورینیو: به تیمی نمی روم که به پنجم ششمی قانع باشد
ورزش:ژوزه مورینیو ماه هاست که از فوتبال به دور است و بسیاری منتظر بازگشت او به روی 
نیمکت مربیگری هستند. او درباره تیم احتمالی آینده خود می گوید: »چیزی که خیلی خوب 
می دانم این است که چه چیز را نمی خواهم. دقیقاً می دانم که به شکل کلی چه چیزهایی 
می خواهم ولی نمی توانم به طور خاص به تیم یا کشور خاصی اشاره کنم. من و تیم هایم برای 
پیروزی می جنگیم. برای مثال اگر تیمی به من یک قرارداد مالی عالی و 10 ساله پیشنهاد دهد و 
بگوید در این مدت تیم را به رده های باالی جدول برسانم و به پنجم یا ششمی هم راضی باشند، 

آن را رد خواهم کرد. این پروژه برای من نیست و با ذات من همخوانی ندارد.«

پیکه: می خواهم با راموس در المپیک توکیو باشم
ورزش: بازیکن کهنه کار بارســلونا و تیم ملی اسپانیا تلویحاً تایید کرد که دوست دارد 
تیم المپیک اســپانیا را در بازی های المپیک 2020 توکیو همراهی کند. جرارد پیکه 
می گوید: » در مورد حضور زوج راموس و پیکه در تیم المپیک اسپانیا گفت:» هرگز نمی 
توان چیزی را رد کرد. در زندگی غیرممکن نداریم. چرا که نه؟ اگر پیشنهاد برسد، آن 
را رد نخواهم کرد. چرا درهای المپیک را بــه روی خودم ببندم؟ همه چیز امکان پذیر 
است. من همیشه برای رقابت های ورزشی بین رئال و بارسا حد و مرز قائل می شوم. من 

دوستان زیادی در رئال دارم. با راموس قطعاً صمیمی تر از همه هستم.«

حمید رضاعرب: جشن قهرمانی پرسپولیس در سوپر 
جام با تســاوی مقابل ماشین سازی و البته خراب شدن 
پنالتی علیپور چنگی به دل نزد. برای بازیکنان هم شور و 
شوق چندانی نداشت. در این بین بیرانوند در مورد علت 
خراب شدن این جشن حرف های جالبی می زند که در 

زیر آن ها را با هم می خوانیم.

  موقع دریافت کاپ قهرمانی سوپر جام شور و 
شوق جشن های قبلی را نداشتید.

برای ما جشن به خوبی برگزار نشد، چون همه ناراحت 
بودیم. دو امتیاز مهم را از دست دادیم و طبیعی بود که 
حال و هوای قهرمانی نداشته باشــیم. تعداد زیادی از 
تماشاگران هم رفتند و این برای نخستین بار بود که برای 

جشن قهرمانی نماندند.

  یعنی اگر پیروز می شدید برای جشن قهرمانی 
برنامه خاصی داشتید؟

بله یک هماهنگی های بین خودمان کــرده بودیم، اما 
نشد دیگر.راستش اگر می باختیم هیچ کس برای جشن 

باال نمی آمد. 

  چرا پرسپولیس کوبندگی قبلی را ندارد؟
این جوری نیســت. بچه ها واقعاً زحمت می کشند، ولی 
توپ هایمان گل نمی شود. واقعاً شرمنده هواداران شدیم. 
دوست داشتیم با پیروزی در این مسابقه خوشحال شوند 
اما نشد. بازی خوبی بود اما نتوانستیم از موقعیت هایمان 

استفاده کنیم و پنالتی را هم خراب کردیم. 

  گفته می شود شــما از علیپور خواستید که 
پنالتی را نزند.درست است؟

بله به علیپور گفتم پنالتی را نزند و اجازه بدهد ترابی پنالتی را 
بزند. من حتی به کالدرون هم گفتم پنالتی را به بازیکن دیگری 
بدهد.به علیپور گفتم اکنون زمان مناسبی برای پنالتی زدن تو 
نیست. تحت فشار هستی  و توپ اگر گل نشود جشن قهرمانی 

خراب می شود و آوار سر تو خراب می شود.

  پس از بازی با علیپور صحبــت نکردید؟ در 
رختکن چی گذشت؟

علیپور از همه عذرخواهی کرد و ساکش را برداشت رفت. 
حال او را می فهمم. از هواداران می خواهم علی را حمایت 
کنند. از پیروانی شنیدم می خواهند مهاجم بیاورند که 
این صحبت های خوبی نیست. 6 بازی تا نیم فصل داریم 

و نباید روحیه علیپور را خراب کنیم. 

  فکر می کنی در ادامه راه پرسپولیس بتواند این 
امتیازها را جبران کند؟

شک نکنید که با قدرت بر می گردیم. ما از این روزهای 
سخت کم ندیده ایم. خوشــبختانه سایر باالنشینان هم 
امتیاز از دست دادند و فاصله ما زیاد نشد. در هفته های 
بعدی صدرنشــینان با هم بازی خواهند کرد و ما باید از 

این فرصت استفاده کنیم.

  گفته می شود اگر برای دریافت جایزه به مالزی 
می رفتی حتماً جایزه طالیی afc به تو اهدا می شد.

بله اگر می رفتم 100 درصد این اتفاق می افتاد، اما این 
جایزه برای مردم ایران است؛ چون من تنها نماینده آن ها 
بودم و تنها کمک های آن ها را به مناطق سیل زده رساندم. 
گرانبهاترین جایزه ای بود که در زندگی ام می توانســتم 
بگیرم، اما به خاطر این بازی نتوانستم بروم و ترجیح دادم 

اینجا بمانم و به پرسپولیس کمک کنم.

امیرمحمد سلطان پور: زالتان ایبراهیموویچ سه شنبه 
هفته گذشته اینســتاگرام خود را با پستی جالب توجه 
آپدیت کرد. او در ویدئویی که از خود منتشر کرد گفت: 
»سالم اسپانیا، حدس بزنید چه اتفاقی افتاده، من دارم 
بر می گردم«. در شــبکه های اجتماعی برخی شروع به 
گمانه زنی در مورد باشگاه بعدی ستاره سوئدی در اللیگا 
کردند و برخی دیگر این را فقط جنبه تبلیغاتی دانستند. 
در پایان مشخص شد که گروه دوم درست می گفتند و 
زالتان با شریک تجاری جدید خود در اسپانیا همکاری 

کرده و قصد ورود به بازار این کشور را دارد.
اما این به معنای پایان داســتان باشــگاه آینــده ایبرا 
نیست. همه می دانند که او در پایان سال جاری میالدی 
قراردادش با لس آنجلس گلکســی به پایان می رسد و با 
اینکه امکان تمدید قرارداد او وجــود دارد، اما احتماالً 
تصمیم به ورود به چالشی جدید را خواهد داشت. در زیر 

مقاصد احتمالی زالتان را بررسی می کنیم:

منچستریونایتد
این ایده کــه زالتــان می تواند به ضعف 

گلزنی یونایتد کمک کند برای هواداران 
نیز جذاب است اما باید توجه داشت 
که بازگشــت به اولدترافورد برای او 
آنچنان مناسب نیســت. به غیر از 
اینکه قرمزپوشان منچستر در افت 

قرار دارند، بازی کردن در رقابتی ترین 
و فیزیکی تریــن لیگ جهان 

می تواند برای زالتان سی و 
هشت ساله دشوار باشد. 
البته او چند وقت پیش 
گفت: »بــازی کردن 
در این لیــگ برای 
من آســان است. 
اگر یونایتد به من 
نیاز داشته باشد 
اینجا هستم اما 
که  متأســفم 
من  گلکسی 

را دارد«.
او این جمالت 
را با خنده ای 
بر لب گفت که 
می توان حدس 
زد حالتی مزاح 
داشته و خودش 

می داند که دوران 
حضور او در انگلیس 

دوران خوبی بوده اما دیگر 
تمام شده است.

اتلتیکومادرید
بعد از کلیــپ اخیر زالتان 
بــرای  بررســی هایی 
پیشــنهادهای احتمالی 
او از اســپانیا انجام شد. 
یــک منبــع، گرانادا 
شگفتی ساز این فصل 
اللیــگا را عالقه مند به 
حضــور ایبراهیموویچ 
عنوان کــرد، البته اگر 
زالتــان عالقــه ای به 
حضور در این باشــگاه 
داشــته باشــد. البته 

بنگاه هــای شــرط 
شــانس  بنــدی 
اتلتیکومادریــد را 

باالترین شــانس عنوان کردند اما به نظر شانس بسیار 
کمی برای حضور او در اللیگا وجود دارد.

پِرث گلوری
ایده حضور زالتان در فوتبال استرالیا ایده جالبی است، 
اما حتی اگر ایــن اتفاق بیفتد به مدت بســیار کوتاهی 
خواهد بود. باشــگاه پرث گلوری در ایــن لیگ با مینو 
رایوال مدیربرنامه های زالتان در ارتباط بوده تا زالتان را 
برای مدت 6 هفته به عنوان میهمان به این تیم بیاورد. 
البته حتی چنین انتقالی 1/7 میلیون دالر برای باشگاه 

استرالیایی آب خواهد خورد.

بوکا جونیورز
همه می دانیم که زالتان از امتحــان کردن قابلیت های 
خود در مناطق مختلف جهان واهمه ای ندارد؛ و منابع 
مختلف در آمریکای جنوبی خبر داده اند که هم از طرف 
بوکاجونیورز و هــم زالتان عالقه مندی بــرای چنین 
انتقالی ابراز شده است. دنیله دروسی در 
تابستان قبل به این باشگاه آمد و زالتان 
نیز می تواند پشت سر او لباس آبی را به 
تن کند. بوکا از لحاظ اقتصادی توانایی 
پرداخت حقوق ایبراهیموویچ را دارد و از 
لحاظ جو تماشاگران و استادیوم نیز شکی 

بر جذابیت های این انتقال نیست.

اینتر مایامی
دیوید بکام و زالتان مدت هاست 
که دوســتان خوبی برای 
یکدیگر هســتند. چهره 
سرشناس انگلیسی در 
آســتانه راه اندازی تیم 
جدیدش در شــهر 
مایامی آمریکا قرار 
دارد و ایــن تیم 
از فصــل آینده 
بــه   MLS
میدان خواهد 
رفت. بــکام به 
دنبــال جذب 
ســتاره ها برای 
تیمش اســت و 
به جز زالتان که 
تجربه حضور در 
این لیــگ را دارد 
داوید سیلوا نیز به 
اینترمایامــی لینک 

شده است.

ناپولی
در مصاحبه اخیر با گازتا دلو 
اسپورت، ایبراهیموویچ گفت 
که ایتالیا خانه دوم اوســت و 
هنوز انگیزه دارد خود را در 
این لیگ به اثبات برساند. 
حتی لوریو دی لورنتیس 
رئیس باشگاه ناپولی به 
تازگی شــخصاً با زالتان 
دیدار داشته و باشگاه نیز 
رابطه بسیار خوبی با رایوال 
مدیر برنامه های او دارد. 
می توان گفت که انتقال 
به ناپولی بــرای زالتان، 
بیشترین امکان را در 
میان دیگر گزینه ها 

دارد.

بیرانوند در گفت و گو با قدس:

گفتم پنالتی را ترابی بزند
ستاره سوئدی هنوز تمام نشده است

همه قاره ها به دنبال زالتان!

سینا حسینی: حواشی رشته ژیمناســتیک این روزها به 
قدری افزایش یافته اســت که بیشــتر کارشناسان و اهالی 
خانواده ژیمناستیک با اشاره به وضعیت نابه سامان این رشته 
هشــدار می دهند اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، 
باید منتظر یک فاجعه بزرگ در این رشــته ورزشی باشیم. 
تکروی های رئیس فدراســیون ژیمناســتیک و بی خبری 
اعضای هئیت رئیسه این فدراســیون ورزشی موجب شده 
موضوع سوء مدیریت در این فدراســیون ورزشی به یکی از 

سوژه های رسانه های خبری تبدیل شود.

استمداد از وزیر
مهندس هاشمی طبا، رئیس پیشــین سازمان تربیت بدنی 
چند روز پیــش در گفت و گو با یکی از برنامه های ورزشــی 
وضعیت ژیمناســتیک ایران را تأســفبار توصیف کرد و از 
وزیر ورزش و جوانان خواســت به وضعیت نا به سامان این 
رشته ورزشی  رسیدگی کند، اما سکوت مسئوالن وزارتخانه 
نشان داد هیچ عزم برای رســیدگی به شرایط ژیمناستیک 

وجود ندارد.
بی نظمی های مسابقات ژیمناســتیک که به صورت زنده و 
مستقیم از طریق شبکه سوم سیما روی آنتن رفت هم سبب 
شد میزان انتقادات اوج گیرد، اما هیچ مقام مسئولی در این 
ارتباط پاسخگو نیســت تا صدای آژیر خطر برای این رشته 
ورزشی مدال آور در بازی های آســیایی و المپیک به وضوح 

شنیده شود.

مدیریت خانوادگی
وضعیت نگران کننده این رشــته ورزشی صدای مسئوالن 
سابق این رشته ورزشی را هم بلند کرد. روح اهلل وین، رئیس 

گل محمدی: زمین فوتبال نه،
زمین کشاورزی بود!

ضد  حمله

 واکنش قاطع فدراسیون به توهین کنندگان 
به خانواده خطیبی

ورزش: فدراسیون فوتبال با انتشار پیامی ضمن محکومیت برخی اتفاقات رخ 
داده در دیدار پرسپولیس و ماشین سازی، از برخورد قاطع با خاطیان خبر داد.

در پیام منتشره آمده است؛ بدون شک، حفظ ارزش ها و شئون در ورزشگاه ها 
رکن رکینی برای آحاد جامعه و عالقه مندان ورزش است و همگان بر این 
موضوع تأکید و تصریح دارند. شکی نیســت هزاران جام زرین نمی تواند با 
قطره ای از مجاهدت ها، فداکاری ها و عزت پهلوانان واقعی ایران اسالمی در 

جنگ تحمیلی برابری کند .
از این رو، فدراسیون فوتبال ضمن ابراز تأسف و محکومیت اقدام معدودی در 
بی احترامی به خانواده معزز و محترم خطیبی که والده ارجمند دو شهید دفاع 
مقدس و رسول خطیبی که برادر آن دو شهید بزرگوار است، بالفاصله پس از 
مسابقه پرونده مربوط را در باالترین سطح ارکان حقوقی و انضباطی فدراسیون 
باز کرده و اقدام قاطعانه با عامل یا عوامل این اتفاق با هدف پاکسازی کامل 

فضای ورزشگاه ها به عمل خواهد آمد.

برانکو در بین بدترین مربیان کرواسی 
ورزش: به نقل از index، با نزدیک شدن به پایان سال 2019 میالدی اقدام 
به طبقه بندی سرمربی های کروات شده است که در این بین برانکو سرمربی 
سابق االهلی و پرسپولیس به همراه ایگور استیماچ سرمربی سابق سپاهان و 

فعلی تیم ملی هند در بین بدترین ها قرار گرفتند. 
نناد بجلیکا، سرمربی دیناموزاگرب در این نظرسنجی در رده نخست قرار گرفت 
و اسلوان بیلیچ باالتر از زالتکو دالیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کرواسی در رده 

دوم قرار گرفته است.

طارمی بهترین بازیکن ریوآوه شد
ورزش: ســایت باشــگاه ریوآوه پرتغال اعالم کرد مهدی طارمی، مهاجم 
ملی پوش کشورمان از سوی هواداران به عنوان بهترین بازیکن این باشگاه در 
هفته نهم سوپر لیگ پرتغال انتخاب شده است. ریوآوه در این هفته به مصاف 
تیم موریرنسه رفته بود و این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. 

طارمی در این دیدار تک گل تیمش را به ثمر رساند.

قلعه نویی: از استانداردها هم باالتر بودیم
ورزش: امیر قلعه نویی پس از تساوی مقابل پارس جنوبی در نشست خبری 
گفت: فوتبال خیلی خوبی بود، اما تیم پارس جنوبی بسیار خوب است. بازی 
قبل دیدید در تهران استقالل را تحت فشار قرار داد. ما ولی از استانداردها هم 
باالتر بودیم و در همین بازی 100 پاس بیشتر از حریف داشتیم. گلر پارس 
بسیار خوب بود و حتی در 6 قدم توپ سجاد را گرفت. ما موقعیت هایی ایجاد 

کردیم اما تبدیل به گل نشد.

منصوریان: در تمرین ما دعوا نشد
ورزش: علیرضا منصوریان سرمربی ذوب آهن درمورد حاشیه چند شب 
پیش بین او و هواداران در تمرین ذوب آهن گفت: کش مکش حرفی بود 
و برخورد فیزیکی رخ نداد. البته که می توانست این کش مکش اصاًل رخ 
ندهد و کار به حواشی هم نکشد. این جور چیزها عادی است و زیاد پیش 
می آید، اما چون ذوب آهن تیم بی حاشیه ای است، چنین اتفاق کوچکی 

خیلی صدا می کند. 

نکونام: مکانی نبود ۳ امتیاز را می گرفتیم
ورزش: جواد نکونام پس از تساوی بدون گل فوالد خوزستان مقابل نفت 
مسجدسلیمان اظهار داشت: می دانستیم این دیداری نیست که گل زیادی 
داشته باشد؛ چون بازی های قبلی حریف را دیده بودیم. نفت مسجدسلیمان 
برابر استقالل، شهر خودرو و تراکتور با حداقل موقعیت بازی کرد و نتیجه 

مساوی شده بود. امروز اگر سوشا مکانی نبود سه امتیاز را می گرفتیم.
سرمربی فوالد درباره دو گل  نفت مسجد سلیمان که از سوی داور مردود اعالم 
شد، گفت: داور در هر دو صحنه تصمیم درستی گرفت. در صحنه اول گلر ما با 

توپ به دروازه رفت و در صحنه بعدی هم آفساید مشخص بود.

 کالدرون: علیپور دیگر در پرسپولیس 
پنالتی نخواهد زد

ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: علیپور با حرکتی که کرد 
به خودش، تیم و هواداران بی احترامی کرد و مطمئن باشید دیگر در تیم ما 

پنالتی نخواهد زد.
گابریل کالدرون اظهار داشت: متأسفانه امتیاز مهم مسابقه با ماشین سازی را 
از دست دادیم؛ چون حریف خوب بازی کرد. آمار خوبی در زمین داشتیم ولی 

آن ها اجازه ندادند ما بازی خودمان را انجام بدهیم.

منهای فوتبال

پیروزی مدعیان در هفته نخست 
لیگ برتر بسکتبال

ورزش: فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشــگاه های ایران )فصل 
1۳98( از پنجشــنبه با برگزاری هفت دیدار به میزبانی هفت شهر 
آغاز شد که در پایان، تیم های مدعی کسب عنوان قهرمانی توانستند 

مقابل حریفان خود به برتری برسند.
نتایج بازی های هفته نخست این رقابت ها به شرح زیر رقم خورد:

شهرداری بندرعباس 56 – 72 شهرداری گرگان
شیمیدر قم 97 –  71 شورا و شهرداری قزوین
آویژه صنعت مشهد 86 – 66 توفارقان آذرشهر

پاالیش نفت آبادان 91 – 90 اکسون تهران
نیروی زمینی 5۳ - 96 پتروشیمی بندرامام

ذوب آهن اصفهان 5۳ – 81 مهرام تهران
رعد پدافند هوایی 69 – 72 صنعت مس کرمان

پسر سنگین وزن آملی 
پدیده جدید کشتی ایران

ورزش: امیرحسین زارع حاال دیگر نامی آشنا برای عالقه مندان به 
کشتی به حساب می آید. این کشتی گیر آملی که هنوز 19 سالش 
هم کامل نشده، در کمتر از دو سال پس از ورودش به کشتی در سطح 
حرفه ای در سه رده سنی به فینال مسابقات جهانی راه یافته و دو طال 
و یک نقره در کارنامه اش دارد. پدیده جدید سنگین وزن کشتی آزاد 
ایران که دو سال پیش در مسابقات استانی مازندران کشف شد، خیلی 
زود پله های ترقی را طی کرد. اوج کار این پسر هجده ساله آملی در 
مسابقات جهانی امیدها بود که به اعتقاد خیلی از کارشناسان سطح 

نزدیک به رقابت های جهانی بزرگساالن دارد. 
زارع که وزنش کمتر از حد استاندارد یعنی 125 کیلوگرم بود، حتی 

اجازه نداد مبارزه اش با یکی از حریفان نیز به پایان 6 دقیقه برسد. 

صادقیان و سبقت اللهی 
در رده 1۳ تفنگ و تپانچه جهان

ورزش: جدیدترین رنکینگ فدراســیون جهانی تیراندازی در ماه 
نوامبر اعالم شد که در تفنگ بادی آرمینا صادقیان بدون تغییر نسبت 
به ماه پیش در رده سیزدهم جهان قرار دارد. در تپانچه 10 متر نیز 
گلنوش سبقت اللهی مانند ماه قبل در جایگاه سیزدهم قرار گرفته 
است.عالوه بر این الهه احمدی نیز تغییری نداشته و همچنان در ماده 

تفنگ در جایگاه 22 جهان قرار دارد.

عسگری صدرنشین شد
ورزش: پس از برگزاری رقابت های لیگ جهانی در مسکو، فدراسیون 
جهانی کاراته، رنکینگ برترین کاراته کاهای جهان در اوزان المپیکی 
را اعالم کرد که در بین نمایندگان ایران، بهمن عسگری پس از کسب 
مدال برنز این رقابت ها با یک پله صعود به رده نخست جهان در وزن 
75- کیلوگرم رسید و سجاد گنج زاده نیز در وزن 75+ کیلوگرم از 
رتبه سوم به رتبه دوم این وزن صعود کرد. ذبیح اهلل پورشیب نیز در 

همین وزن با یک پله صعود در جایگاه سوم قرار گرفت.

حذف زودهنگام نیما عالمیان
از مسابقات بالروس

ورزش: در مســابقات تنیس روی میز بالروس، دو نماینده ایران با 
شکســت برابر حریفان خود از دور رقابت ها کنار رفتند. در جدول 
اصلی بزرگساالن، نیما عالمیان در نخستین دیدار خود برابر نماینده 
سنگاپور شکست خورد. در جدول زیر 21 سال، امیر حسین هدایی 
در مرحله یک چهارم نهایی بازی را به نماینده چین واگذار کرد و از 

صعود به نیمه نهایی باز ماند.

تبانی سوپرلیگ کاراته؟ 
ورزش: رئیس سازمان لیگ کاراته گفت: با توجه به فشردگی مسابقات 
لیگ جهانی کاراته وان برای کسب سهمیه المپیک، قطعاً سوپر لیگ 
کاراته به سال آینده کشیده خواهد شد. مؤمنی در پاسخ به این سؤال 
که مالکیت مشترک برخی تیم ها باعث ایجاد حاشیه در هفته ها حساس 
لیگ نخواهد شد، گفت: ما امسال مسابقات را گروه بندی و قرعه کشی 
کردیم. طبیعتاً  اگر در مسیر قهرمانی تبانی تیم هایی که از افراد و مالکیت 
مشترک بهره  می برند محرز شود برخورد قانوبی با آن ها صورت خواهد 
گرفت. در طی سال هایی که من مسئولیت داشتم تبانی ندیدم و تیم ها 

سرسختانه جنگیدند.

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/26

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
حوزه ثبت تایباد

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

آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
1- خانم فروزان تخوار فرزند سلیمان در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 147.54 مترمربع 
پالک ش��ماره 251 اصلی قس��متی از مالکیت رحمت باغچگی و قس��متی از پالک * کالسه 

98-195
2- آق��ای مس��عود احمد جامی فرزند احمد در شش��دانگ یکباب مغازه نانوائی به مس��احت 
139.70 مترمربع پالک ش��ماره 194 فرعی از 251 اصلی قسمتی از مالکیت فاطمه خادمی 

وقسمتی از پالک *کالسه 98-269
3- آقای محمدفاروق اکبرزاده اس��تادی فرزند رس��ول در ششدانگ یکباب منزل دو طبقه به 
مساحت 196.84 مترمربع پالک شماره 611 فرعی از 250 اصلی قسمتی از مالکیت متقاضی 

و قسمتی از پالک* کالسه 647 -97 
4- خانم طلعت عزیزی قومی فرزند غالم حیدر درس��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل 
دوطبقه به مس��احت 287.50 مترمربع پالک شماره 4/652 از 256 اصلی قسمتی از مالکیت 

غالمعلی عزیزی و متقاضی وقسمتی از پالک *کالسه98-99 
5- آقای غالمعلی عزیزی فرزند قربانعلی درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل دوطبقه 
به مس��احت 287.50 مترمربع پالک ش��ماره 4/652 فرعی از 256 اصلی قسمتی از مالکیت 

متقاضی و طلعت عزیزی قومی وقسمتی از پالک *کالسه 98-100
6- خان��م منی��ر داودی س��نگانی فرزند غالم فاروق در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
210.60 مترمربع پالک شماره 200فرعی از 251 اصلی قسمتی از مالکیت طیبه محمدپرست 

وقسمتی از پالک * کالسه 98-130 
7- آقای حس��ن خواجه محمدی فرزند قربان در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 145.40 
مترمربع پالک شماره 293 فرعی از 276 اصلی قسمتی از مالکیت صدیق جعفری و قسمتی 

از پالک* کالسه 98-151
8- خان��م زینب حس��ینا فرزند نورمحمد در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 136.80 
مترمربع پالک شماره 293 فرعی از 276 اصلی قسمتی از مالکیت صدیق جعفری و قسمتی 

از پالک *کالسه97-390
9- خان��م ش��هناز رضائی فرزند قربانعلی در شش��دانگ یکباب مغ��ازه و طبقه فوقانی و زمین 
متصل به آن به مس��احت 201.66 مترمربع پالک شماره 574فرعی از 250 اصلی قسمتی از 

مالکیت غالم رسول مسکین وقسمتی از پالک *کالسه 91-1274 

10- آقای محمد صدیقی فرزندغالم در ششدانگ یکباب ساختمان منزل مسکونی به مساحت 
169.30 مترمربع **قس��متی از پالک 205/142 فرعی از 256 اصلی مساحت 49متر مربع 
قس��متی از مالکیت غالمرضا و محمدرضا امتی وع��زت خانم صدیقی و ورثه نصرت امتی ** 
تمامت پالک باقیمانده 181 فرعی از 50فرعی از 256 اصلی مساحت 56.30 متر مربع تمامت 
مالکیت س��هم االرث��ی غالمرضا محمدرضا امتی و نصرت امتی و ع��زت خانم صدیقی تمامت 
مالکیت غالم صدیق امتی* * تمامت پالک 364/181/50 مکرر فرعی از 256 اصلی مساحت 

64متر مربع تمامت مالکیت متقاضی *کالسه 91-2010
11- آقای س��بحان حقدادی آبقه ئی فرزند رس��ول در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
280.70 مترمرب��ع پالک ش��ماره 463و464 فرعی از 250 اصلی قس��متی از مالکیت احمد 

چشتی و قسمتی از پالک *کالسه 98-37 
12- خان��م بیگ��م قلی زاده فهن��دری فرزند محمد در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
124.51 مترمربع پالک شماره 178مکرر فرعی از 251 اصلی قسمتی از مالکیت سهم االرثی 
خانم ها همدم و عالم تاب قیس��انی قس��متی از مالکیت رسمی مرحوم غوث الدین قیسانی و 

قسمتی از پالک *کالسه 98-170 
13- آقای محمدرضا بادفر فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب منزل درسه طبقه به مساحت 
149.82 مترمربع پالک ش��ماره 200فرعی از 251 اصلی تمامی مالکیت عاطفه براتی فرمان 

آبادی و قسمتی از پالک *کالسه 98-238
14- آق��ای محمدفدائ��ی مقدم فرزند رمضان در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 234 
مترمربع پالک شماره 308فرعی از 276 اصلی قسمتی از مالکیت محمدرضا آدمپور وقسمتی 

از پالک *کالسه 93-735 
15- آق��ای مصطف��ی حقی خ��واه فرزند عبدالخالق در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
158مترمرب��ع پ��الک ش��ماره 252فرع��ی از 256 اصلی قس��متی از مالکیت مرح��وم نوروز 

نورمحمدی و قسمتی از پالک *کالسه 97-617 
16- آقای غالمرضا نعمتی پش��ته ی فرزند علیرضا در شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 
123.30 مترمربع پالک شماره 115 فرعی از 251 اصلی قسمتی از مالکیت سید جلیل عالی 

مقام وقسمتی از پالک *کالسه 97-47
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 آگهي و در روستاها 
از تاری��خ الص��اق 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 دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 

این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت 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 صدورس��ند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 9809760
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/26 

غالمرضا آقازاده رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب در خواست 
واصله مس��تند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت،تحدید حدود یک قس��مت از 
امالک واقع در قطعه 11 درگز بخش 7 قوچان در ساعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی 

انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک 258- اصلی مزرعه نوخندان قطعه یازده درگز بخش 7 قوچان

پالک 1678 فرعی مجزی ش��ده از 708 فرعی از 258- اصلی آقای ش��هرام نشاط ششدانگ 
یک قطعه باغ مشجر و خانه باغ )این پالک در راستای استاندارد نمودن پالک های ثبتی برای 

پالک باقیمانده 708 فرعی از 258- اصلی منظور شده است.(
تاریخ 1398/09/11

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره های فوق به وس��یله 
این آگهی اخطار میگردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضوربهم رسانندو 
چنانچ��ه ه��ر یک از صاحب��ان امالک و یا نماین��ده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباش��ند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد ش��د و اعتراضات مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی ونیز صاحبان امالکی که 
در موق��ع مق��رر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبتی معترضین میبایس��ت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه 
دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.9809788
تاریخ انتشار:1398/08/11

ناصر حسن زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

آگهی فقدان سند مالکیت
خان��م/ نگارجواه��ری وآقای بهن��ام پوینده با تس��لیم چهار برگ استش��هاد محلی مصدق به 

مهردفترخانه 8 همدان برابروارده ش��ماره 98/6631- 98/8/1 و98/6630 – 98/8/1 مدعی 
اس��ت که س��ند مالکیت ششدانگ  بالس��ویه پالک 56013 فرعی مفروز ومجزی از10 اصلی  
واقع در حومه/ بخش یک همدان  ذیل دفترامالک  الکترونیکی 139820326001009478 
و     139820326001009477 به علت س��هل انگاری مفقود گردیده ونزد کس��ی در بیع 
شرط هس��ت  )برابررهنی شماره 6824- 97/6/22 دفتر 38 دررهن بانک مسکن می باشد(. 
لذا به اس��تناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وس��یله آگهی می شود 
تا هرکس��ی مدعی انجام معامله و یاوجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد ازتاریخ انتشاراین 
آگهی طی مدت 10روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و یاس��ند معامله ،اعتراض خود راکتبا تسلیم نماید درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن 
اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به 

نام متقاضی صادرو تسلیم خواهد شد .)م الف 1231( 9809776
علی زیوری حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 شهرستان همدان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139860306010002066- 1398/07/23 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد رشیدی ترلیک فرزند حیدرعلی 
بش��ماره شناس��نامه 4904 صادره از فاروج در شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 87/37 
مترمربع قس��متی از پالک ش��ماره 166 اصلی بخش دو قوچان اراضی فرخان علیا و از محل 
مالکی��ت آقای علی محمد آتار بیگی محرز گردیده اس��ت. لذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. کالس��ه 

1393114406010000351  آ-9809710
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/8/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/26

رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان- عباس برق شمشیر

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/08/26

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش16 یزد – سانیج  و توابع
 687 فرعی از 72 اصلی – آقای فیض اله دره ش��یری 5 س��هم مشاع از 32/5سهم  ششدانگ  
زمین محصورمش��جرپالک ثبتی برابر به مس��احت ششدانگ 1772 مترمربع برابر رای شماره 
139860321006001505م��ورخ 1398/06/17 واق��ع در دره شیرس��انیج تفت خریداری 

عادی از سکینه زرگر یزدی مالک  رسمی
688 فرعی از72 اصلی – آقای فیض اله دره ش��یری 5 س��هم مشاع از 32/5سهم  ششدانگ 
زمین محصورمشجرپالک ثبتی برابر به مساحت ششدانگ 596/60 مترمربع برابر رای شماره 
139860321006001503م��ورخ 1398/06/17 واق��ع در دره شیرس��انیج تفت خریداری 

عادی از سکینه زرگر یزدی مالک  رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9809726
امیر حسین جعفری ندوشن      

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/11

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/08/26

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش14 یزد – تفت و توابع
 132 فرع��ی از6- اصل��ی – آق��ای محمدعل��ی صادقی صادق آب��اد شش��دانگ خانه باغچه 
بط��ور مفروز قس��متی ازپالک ثبت��ی برابر به مس��احت 212/60 مترمربع برابر رای ش��ماره 
139860321006001780مورخ 1398/07/18 واقع در روستای صادق آباد تفت خریداری 

عادی مع الواسطه از غالمرضا صادقی صادق آباد مالک  رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.9809727

امیر حسین جعفری ندوشن      
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/11

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/08/26

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش6 یزد – تفت و توابع
 3644- اصل��ی - آق��ای محم��ود ف��الح تفتی شش��دانگ زمین محصورمش��تمل ب��ر اتاق 
بط��ور مفروز قس��متی ازپالک ثبت��ی برابر به مس��احت 115/60 مترمربع برابر رای ش��ماره 
139860321006001640م��ورخ 1398/08/02واق��ع  درمحله ش��وده علی��ا تفت  درازای 

مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9809728
امیر حسین جعفری ندوشن      

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/11

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/08/26

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش6 یزد – تفت و توابع
 5فرعی 99- اصلی – آقای محمد رضا بیدکی  ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی ازپالک 
ثبتی برابر به مس��احت 78/50 مترمربع برابر رای ش��ماره 139860321006001401مورخ 
1398/06/09 واقع در مزرعه میرزا سید محمد  تفت خریداری عادی مع الواسطه از غالمرضا 

دهقانی سانیج مالک  رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.9809729

امیر حسین جعفری ندوشن      
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/11

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/08/26

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد 

مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002017204 ش��ماره  رأی   �1
1398114430002000619 آقای/خانم  رنا پژک فرزند محمد در قس��متی از / شش��دانگ 
قطع��ه زمی��ن که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 50/55 مترمربع پالک ش��ماره فرعی از 
2302/1142 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. س��ند مالکیت مش��اعی در دفتر 426 صفحه 

122 به نام متقاضی ثبت می باشد. )م الف 3355 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002015346 ش��ماره  رأی   �2
1397114430002002916 آقای/خان��م  بت��ول باریکلو فرزند ابوالحس��ن در قس��متی از / 
شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 172/66 مترمربع پالک شماره 
فرعی 53 از 2338 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 
از کبری آش��تیانی ثبت شده در صفحه 101 دفتر 124 مورد ثبت 20733 واقع در بخش دو 

ثبت قم. )م الف 3354 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002016767 ش��ماره  3���رأی 
1397114430002001450 آقای/خان��م اروجعلی کردلو فرزند محمدقلی در قس��متی از / 
شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 140/30 مترمربع پالک شماره 0 
فرعی از 1970 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از 

براتعلی گل محمدی ثبت شده در صفحه 250 دفتر 67 . )م الف 3353 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002017188 ش��ماره  رأی    �4
1397114430002001936 آقای/خانم علی رضایی فرزند عزیز در قس��متی از / شش��دانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 171/50 مترمربع پالک ش��ماره فرعی از 
1949 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. س��ند مالکیت مش��اعی در دفتر 500 صفحه 347 به 

نام متقاضی ثبت شده است. )م الف 3352 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002017212 ش��ماره  رأی   �5
1394114430002000809 آقای/خان��م  علی مهرابی مجد فرزند حس��ن در قس��متی از / 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 87 مترمربع پالک شماره فرعی از 
1876 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواسطه از کاظم شاطر کاظمی 

خریداری نموده است. )م الف 3351 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002016930 ش��ماره  رأی   -6
1398114430002000331 آقای/خان��م  جعف��ر بهت��ری فرزن��د محمود در قس��متی از / 
شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 430/20 مترمربع پالک شماره 5 
فرعی از 2265 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از 

غالمعلی بادی ثبت شده در صفحه 71 دفتر 502  . )م الف 3350 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002016686 ش��ماره  رأی   -7
1398114430002000530 آقای/خانم  زهرا ش��هبازی فرزند حس��ین در قسمتی از / سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ششدانگ 12/45 
مترمربع پالک شماره 2395/9/61 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. سند مالکیت مشاعی ثبت 

شده در صفحه 426 دفتر 534 به نام خانم ها سکینه و زهرا شهبازی . )م الف  3348(
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002016689 ش��ماره  رأی   -8
1398114430002000532 آقای/خانم  س��کینه شهبازی فرزند حسین در قسمتی از / سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ششدانگ 12/45 
مترمربع پالک شماره 2395/9/61 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. سند مالکیت مشاعی ثبت 

شده در صفحه 426 دفتر 534 به نام خانم ها سکینه و زهرا شهبازی . )م الف  3349(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
س��ند مالکیت رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مشاعی مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اش��خاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 
ماه از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه دو قم تسلیم 
و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه 
و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 
توضیح اس��ت که صدور سند بر اس��اس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. 9809228
تاریخ انتشار اول: 98/07/24
تاریخ انتشار دوم: 98/08/11

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

کمیته »ژیمناســتیک برای همه« که پــس از یک مصاحبه 
انتقادی از سوی رئیس فدراســیون برکنار شد در این رابطه 
می گوید: در رودربایســتی قرار گرفتم و این پست را قبول 
کردم. اما متأســفانه خانم »درگاهی« از روز اولی که رئیس 
فدراسیون ژیمناستیک شــد کار بلدها و حرفه ای ها را کنار 

گذاشت.
وی اضافه کرد: درگاهــی، رئیس دفتــرش را برای کالس 
مربیگری به سریالنکا فرســتاد. خواهر او که ژیمناست کار 
نبوده، حال چگونــه کارت ژیمناســتیک دارد. چرا او را به 
اتریش برده است؟ ســفر درگاهی و خواهرش به اطالع من 
نرسیده بود. در صورتی که اگر هم کالس آموزشی خارجی 

باشد، باید مربیان اعزام شوند تا عالوه بر کسب تجربه کافی 
به مربیان ژیمناستیک اضافه شود.

برکناری بودار
وین گفت: در این مدت خیلی به من بی حرمتی شــد و من 
از کوره در رفتم و مصاحبه کردم. دو یا ســه روز پس از این 
مصاحبه ابالغی به هیئت تهران آمد که گفته شده بود شما 

برکنار شده اید!
او افزود: می خواستم از سمتم استفعا دهم. من که همه کار 
برای فدراســیون کردم اما آخرشــم هم به عنوان کم کاری 
برکنار شدم. تمام کارها را در فدراسیون من انجام می دادم. 
کالس داوری، مسابقات، کالس مربیگری و.... برگزار کردیم، 
ولی به من گفتند، کم کار! ظاهراً متوجه نبودند که ما داریم 
برای ژیمناستیک کار می کنیم. رئیس فدراسیون در دو سال 
اخیر سفرهای خارجی زیادی از طریق فدراسیون رفته است. 
به اعتقاد من این تعداد سفر خیلی زیاد است و اصاًل چرا باید 

یک رئیس این همه سفر خارجی برود؟

هاشمی طبا و منتقدان به وزیر ورزش و جوانان هشدار دادند

ژیمناستیک ایران در دار حلقه مدیریت ضعیف
ورزش: سرمربی شهرخودرو با گالیه از کیفیت زمین چمن 
مدعی شد شــاگردانش هر کاری الزم بود برای برد مقابل 
سایپا انجام دادند اما زمین این اجازه را به آن ها نداد. یحیی 
گل محدی می گوید: »در این زمین واقعاً نمی شد کار کرد 
و برای مسابقه مناسب نبود. احساس می کردیم در زمین 
کشاورزی هســتیم. نمی دانم چرا باید مسابقه اینجا انجام 
می شد. دیروز بارندگی بود و زمین کیفیت خوبی نداشت«

او ادامه داد:» جایی برای صحبت در خصوص مسائل فنی 
نیســت. هم ما چند موقعیت گلزنی داشــتیم و هم سایپا. 
اگر این بــازی با نتیجه ای غیــر از صفر بر صفــر به پایان 
می رسید، جای تعجب داشت. از سازمان لیگ می خواهم 

برای این دیدارها اهمیت قائل شــود و بــه محل برگزاری 
ارزش بگذارد«.

ســرمربی شــهر خودرو در ادامه تصریــح کرد:»با این 
کیفیــت هیچ وقت فوتبــال ما پیشــرفت نمی کند بلکه 
پسرفت هم می کند. من هیچ بحث فنی ندارم. این بازی 
حتی به برطرف کردن نقــاط ضعف هم کمکی نمی کند، 
اما از هواداران تشکر می کنم که از راه دور آمدند و تیم 
را تشــویق کردند. ما می خواســتیم برنده میدان باشیم 
که نشد. برای یک بازی حساس این زمین خوب نبود و 
بازی کیفیت نداشــت به همین دلیل درباره مسائل فنی 

صحبت نکنیم، بهتر است«.
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فرهنگ و هنر

خبر

فیلم های سینمایی روی پرده چقدر فروختند؟
فرهنگ و هنر: جدیدترین آمار 
فروش فیلم های ســینمایی روی 

پرده منتشر شد.
فیلم های  فروش  آمار  جدیدترین 
ســینمایی روی پــرده و آمــار 
کم فروش ترین  و  پرفروش تریــن 

فیلم های ســینمایی هفته برای عالقه مندان منتشــر شــد. براساس این 
آمــار »ماجرای نیمروز2: رد خــون« در ۳۷ روز اکران با فروش 4 میلیارد و 
۷۰۰میلیون پرفروش ترین و »پیلوت« در ۳۷ روز اکران با فروش ۶۰۰میلیون 

کم فروش ترین فیلم این مجموعه هستند. 
»ماجرای نیمروز2: رد خون« به کارگردانی محمدحســین مهدویان با 
فروش ۳۸۷ میلیــون تومان در پنجمین هفته اکرانش به رتبه ســوم 
جــدول فروش هفتگی رفت و مجموع فروشــش را بــه مرز 4 میلیارد 
و ۷۰۰میلیون رســاند. به نظر می رســد با ورود فیلم های جدید فروش 
این فیلم کمتر شــده و در فروش 4 میلیاردی متوقف شده است. »ایده 
اصلی« در ۸۶ روز اکران با فروش 4میلیارد و 24۰میلیون در رتبه دوم 
این جدول قرار دارد. »کلوپ همســران« در 44 روز اکران به 2میلیارد 
و ۶۵۰میلیون رسیده است. پس از آن »مردی بدون سایه« در 44 روز 

اکران با یک میلیارد و ۶۵۰میلیون قرار گرفته است. 
»مســخره باز« نخســتین فیلم همایون غنی زاده که در جشــنوار فجر 
بســیار مورد توجه قرار گرفت در سومین هفته اکرانش با فروش 4۶۸ 
میلیون تومان در رتبــه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. در بین 
فیلم هــای روی پرده با فروش 2میلیارد و۶۰۰میلیون در 2۳ روز اکران 
در رتبه چهارم قرار دارد. مســخره باز داستان جوانی )صابر ابر( شیفته  
بازیگری است که در یک سلمانی به همراه بابک حمیدیان کار می کند 
و شــب ها بعد از اتمام کار به تمرین بازیگــری می پردازد. صاحبکار او 
کاظم آقا )علی نصیریان( که فردی معتقد به اصول اخالقی اســت سر 
ماجرایی با ســرهنگ کیانی از قدیم االیام مشکل دارد و... . در این فیلم 
علی نصیریــان، صابر ابر، بابک حمیدیان، رضا کیانیان، داریوش موفق، 

محسن حسینی و هدیه تهرانی به ایفای نقش می پردازند.
شگفتی ســاز اکران هفته گذشته فیلم »هزارتو« بود. فیلم »هزارتو« در 
نخســتین هفته اکرانش صدرنشــین جدول فروش شد.فیلم »هزارتو« 
به کارگردانی امیرحســین ترابی در نخســتین هفته اکرانش با فروش 
فوق العاده ۹۱۵ میلیون تومان صدرنشین جدول فروش شد. »هزارتو« 
از روز چهارشــنبه یکم آبان ماه روی پرده ســینماها رفته و با توجه به 
محدودیت سنی درنظر گرفته شده برای فیلم و تعداد سالن ها به فروش 
نسبتاً مناسبی دســت یافته  است. »هزار تو« به کارگردانی امیرحسین 
ترابی در نخســتین روز اکران در ۵۶ ســالن و در روز دوم در 4۶ سالن 
ســینمایی به نمایش درآمــد و میزبان 2۶ هزار و ۵24 نفر شــد. این 
فیلــم در ۹ روز اکران به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون رســیده و درحال 
حاضر در رتبه ۶ جدول فروش فیلم ها قرار دارد.شــهاب حسینی، ساره 
بیات، غزاله نظر، پژمان جمشــیدی و فریبا جــدی کار بازیگران اصلی 

فیلم هستند.
»درخونــگاه« در ۳۰ روز اکــران بــا فروش یک میلیــارد و ۱۸۰ میلیون، 
»شاه کش« در 44 روز اکران با فروش یک میلیارد و ۱۵۰میلیون، »سال دوم 
دانشکده من« در ۳۰ روز اکران با فروش ۹۰۰میلیون در انتهای این فهرست 
قرار دارند. »پیلوت« در ۳۷ روز اکران با ۶۰۰میلیون آخرین فیلم جدول است 

و لقب کم فروش ترین فیلم اکران پاییز را تاکنون از آن خود کرده است.

ابراهیم آبادی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
درگذشت

فرهنگ و هنر: ابراهیم آبادی، 
بازیگــر پیشکســوت ســینما 
 ۱۵:۳۰ ســاعت  تلویزیــون  و 
پنجشــنبه ۹ آبان بر اثر ایست 

قلبی درگذشت.
ایــن بازیگــر ســینما، تئاتر و 

تلویزیون از حدود یک ماه قبل در بیمارســتان بستری بود و از دو هفته 
پیش با پایین آمدن سطح هوشیاری به کما رفت.

اگرچه عالئم پزشــکی از باال آمدن اندک هوشیاری در روزهای گذشته 
حکایت داشــت ولی وی در نهایت عصر روز پنجشنبه نهم آبان ماه در 

بیمارستان درگذشت.
ابراهیم آبادی متولد ســال ۱۳۱۳ بود و زیر نظر استادانی همچون علی 
اصغر گرمسیری به تحصیل پرداخت، برای ادامه تحصیل به »پراگ« رفت 

و مدرک تحصیلی کارگردانی تئاتر را از این شهر گرفت.
وی همزمــان در تئاترهای حرفه ای نیز کار کرد. او پس از بازگشــت به 
کشور در اداره برنامه های تئاتر و خانه نمایش در سمت کارشناس ارشد 
و کارگردان تئاتر اســتخدام شد و در شماری از شهرستان ها مشغول به 
فعالیت شد که شامل: هفت سال در ارومیه، یک سال در گرگان و هشت 
ســال در تبریز مشغول به فعالیت هنری بود. وی در این سال ها اقدام به 
برپایی کالس ها و گروه های تئاتری کرده و نزدیک به ۶۰ نمایش نامه به 
کوشــش گروه های پدیدآورده برپا شد. آبادی در سال ۱۳۷2 بازنشسته 

شد.
آبادی در تمام سال های فعالیت حرفه ای خود عالوه بر فعالیت در تئاتر، در 
فیلم ها و سریال های زیادی بازی کرد. ابراهیم آبادی که فعالیت در تئاتر 
را از سال ۱۳۳2 با بازی در نمایش حقه باز آغاز کرده بود، در سال ۱۳۶۳ 

با بازی در فیلم زائر خلف فعالیت درسینما را آغاز کرد. 
این بازیگر پیشکســوت  در این ســال ها در 4۰ فیلم بــازی کرد که از 
جمله آن ها فیلم های »توکیو بدون توقــف«، »مومیایی ۳«، »آپارتمان 
شــماره ۱۳«، »دزد عروسک ها«، »می خواهم زنده بمانم«، »بوی کافور 
عطر یاس« و »گراند ســینما« از آن جمله هســتند. وی با ایفای نقش 
»خورخور« در فیلم »دزد عروســک ها« یکی از نقش های خاطره ســاز 

کودک و نوجوان را در آن سال ها بازی کرد. 
وی در نزدیــک به 4۰ ســریال نیز بــازی کرده که این ســریال ها در 
ژانر های مختلف از کمدی تا تاریخی بوده  اســت. همچنین سریال های 
»مختارنامه«، »پاورچین«، »شب دهم« و »معصومیت از دست رفته« از 
جمله آثار شناخته شده وی در تلویزیون هستند. در کنار همه این آثار 
ابراهیم آبادی، نقش عبیده یار مختار در ســریال »مختارنامه« در ذهن 
مردم از وی به  یادگار ماند. آخرین کار ابراهیم آبادی شاهگوش است که 

یک سریال خانگی به کارگردانی داوود میر باقری بود.
وی چهار دوره عضو شــورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران در 
خانه سینما بوده و چهار دوره داور فیلم های سینمای ایران در جشن خانه 

سینما بوده  است.
همچنین این بازیگر پیشکسوت  نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
دوم مرد دوره نهم جشنواره فیلم فجر به خاطر فیلم آپارتمان شماره ۱۳ 

نیز بود.

 فرهنــگ و هنر/ زهره کهندل مهتــاب و آوا 
دانشجویان سال دوم دانشکده هستند که به اتفاق 
تعداد دیگری از همکالسی هایشــان برای یک سفر 
چند روزه دانشجویی از تهران به اصفهان می روند که 
در این سفر برایشان اتفاقی رخ می دهد و رابطه آن ها 

را دچار چالش می کند.
»ســال دوم دانشــکده من« محصول سال ۱۳۹۶ 
تازه ترین فیلم رسول صدرعاملی در مقام کارگردان 
پس از ۹ سال پس از ساخت فیلم »در انتظار معجزه« 
است. این فیلم براساس فیلم نامه ای از پرویز شهبازی 
ساخته شــده و  برای ساخت آن از ۹۰۰ نفر تست 
گرفته شــد که در نهایت 22 نفر بازیگر و دو چهره 
جدید، سها نیاســتی و فرشته ارسطویی به سینما 
معرفی شــدند. این فیلم برای نخستین بار در سی 
وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 
و هفته سوم اکران سینمایی خود را پشت سرگذاشته 
که فروش آن با توجه به اینکه نام کارگردانی چون 
رسول صدرعاملی را با خود یدک می کشد اما چندان 
در گیشــه موفق نبوده اســت. با »مسعود ردایی« 
تهیه کننده این فیلم که تهیه کنندگی آثاری همچون 
»سه بیگانه«، »ماالریا« و »برف سرخ« را در کارنامه 

کاری خود دارد، گفت و گو کردیم که می خوانید: 

 از زمان اکران فیلمتان راضی هستید؟
بهترین زمانی بود که می توانســتیم  فیلم را اکران 
کنیم و به نظرم زمان خوبی هم بود. با توجه به اینکه 
مخاطب سینما از نیمه تابستان ریزش داشته، این 
مسئله در میزان مخاطبان فیلم ما نیز تأثیرگذار بوده 
ولی امیدواریم که روز به روز اســتقبال مخاطبان از 

فیلم بیشتر شود.

 فروش فیلمتان هــم در چند هفته اکران 
چندان راضی کننده نبوده است؟

خب در سه هفته اکران فیلم، یک هفته کامل تعطیل 
بوده و انتظاری که از فروش فیلم داشــتیم برآورده 

نشده اما امیدواریم که وضعیت بهتر شود.

 اوایل امسال گفته بودید قرار است فیلم در 
تابستان اکران شود چرا به پاییز رسید؟

تعداد فیلم هایی که در تابستان اکران داشتند بیشتر 
بود. در مشــورت با آقای صدرعاملی به این نتیجه 
رسیدیم که فصل بازگشایی دانشگاه ها بهترین زمان 

اکران فیلم است. 

 برای اکران فیلم در دانشگاه ها برنامه ای دارید؟
بله. چند روز آینده این فیلم در دانشــگاه اصفهان 
اکران خواهد شد و دانشگاه های دیگر هم اگر تقاضای 
اکران داشتند پیگیری می کنیم. از آنجا که یک ماه 
از فیلمبرداری کار در اصفهان بوده، اکران  دانشگاهی 
فیلم را از اصفهان آغاز کردیم. ضمن اینکه سرآغاز 

اکران عمومی  فیلم هم از مشهد بود.
 

 تمرکززدایی اکران عمومی  فیلم ها از تهران 
به شهرهای دیگر را چطور ارزیابی می کنید؟ 

اینکه سرآغاز فیلم ما از شهر معنوی و مقدس مشهد 
بوده را اتفاق مبارکی می دانم. به نظرم خوب است که 
اکران عمومی  فیلم ها به جز تهران به سایر شهرهای 

بزرگ و فعال در حوزه سینما کشیده شود.
 

 به عنوان یک تهیه کننده وضعیت اکران 

فیلم ها را چطور می بینید آیا عدالت در اکران 
فیلم ها لحاظ می شود؟

به نظرم واحدهای نظارتی در ســازمان سینمایی و 
شــورای صنفی اکران باید برنامه ریزی بهتری برای 
اکران فیلم ها داشته باشند تا اوضاع اکران از وضعیت 
فعلی دربیاید. تعــدادی از فیلم ها در ایام پربیننده 
همچون روزهای عید و فصل بهار و تابستان اکران 
می شــوند و بقیه فیلم ها در دو فصل پایانی ســال 
فرصت اکران پیدا می کنند که تعداد زیادی هستند 
و موجب می شود اکران فیلم ها در شرایط فشرده ای 
انجام  شود. الزم است سازمان سینمایی با همکاری 
شورای صنفی اکران برنامه ریزی ویژه ای داشته باشند 

تا اکران از این وضعیت خارج شود. 

 مردم در ایام عید و فصل تابستان عمومًا 
متقاضی تماشای فیلم های کمدی هستند و 
به همین دلیل فرصــت کمتری به فیلم های 
اجتماعی برای اکران در این ایام داده می شود. 
به نظر شــما این دلیل موجهی برای نمایش 

فیلم های طنز در ایام طالیی اکران است؟
ببینید اگر فیلم های کمدی شرایط طنز متعارف را 
داشته باشند خوب است اما گاهی برخی از فیلم ها 
شوخی های غیرمتعارفی دارند که شاید مخاطب را 
جذب کند ولی از نظر فرهنگی آسیب زاســت. اگر 
در ایام طالیی اکران شــرایط عادالنه ای برای اکران 
فیلم های طنز و اجتماعی قرار بدهند خوب است، آن 
هم فیلم های طنزی که برای جامعه قابل قبول باشد 
نه هر فیلمی  که با جلف بازی و شوخی های مبتذل، 

دنبال فروش بیشتر است. 

 برخــی از تهیه کنندگان برای اینکه خطر 
روی  کنند  کمتر  را  بازگشت سرمایه شــان 
فیلم های کمدی سرمایه گذاری می کنند. دلیل 
گرایش شما به سرمایه گذاری روی فیلم های 

اجتماعی چیست؟
چون دغدغه اجتماعی دارم که سراغ این گونه می روم 
در حالی که تمایل جامعه به سمت فیلم های کمدی 

بیشتر اســت. البته اگر فیلم نامه طنزی که قواعد 
اخالقی را رعایت کند به دستم برسد، عالقه مند به 
کار در این گونه هم هستم. اگر فیلم نامه ای که موارد 
غیرمتعارف دارد به دســتم برسد و احتمال بدهم 
ممکن است ساخت آن منفعت مالی در پی داشته 
باشــد هم روی آن ســرمایه گذاری نمی کنم چون 
اعتبار جامعه ما بیشتر از این است که فیلمی  مخرب 

فرهنگ ساخته شود.

 اولویت شما برای سرمایه گذاری روی چه 
ژانر یا مسائلی است؟ 

مسائلی در کشورمان وجود دارد که چندان توجهی 
به آن ها نمی شود. یک فیلمساز و هنرمند باید مسائل 
و دغدغه های اجتماعی را موشکافی و بازنمایی کنند 
و اهالی فرهنگ و هنر باید دغدغه اجتماعی داشته 
باشــند. آنچه در فیلم  »سال دوم دانشکده من« به 
آن پرداختیم معطوف به همین موضوع اســت. در 
میان قشر جوان مسائلی وجود دارد که گاهی ساده 
انگاشته می شــود ولی به نابودی روابط خانوادگی و 
دوســتانه می انجامد. ما در این فیلم به این مسائل 
پرداختیم چون مبتالبه جوانان است. هنرمندان و 

اهالی فرهنگ باید چند قدم جلوتر از جامعه حرکت 
کنند و به مسائل روز بی توجه نباشند.

 موضوع فیلم »سال دوم دانشکده من« جزو 
دغدغه های شما برای فیلم سازی بود؟

بله. موضوع فیلم از مسائل مبتالبه جامعه امروز است. 
متأسفانه نداشــتن تعهد در روابط عاطفی و از هم 
پاشیدگی روابط خانوادگی از معضالت جامعه است 
که در بین قشر جوان دیده می شود. ساخت چنین 
فیلم هایی  گوشــزدی برای خانواده ها و مسئوالن 

فرهنگی است. 

 چرا اغلب فیلم های اجتماعی در اکران با 
شکست در گیشه مواجه می شوند؟ 

علت یابی این موضوع نیاز به بررسی و کار کارشناسی 
دارد اما شاید یکی از دالیل آن نبود تفریحات سالم 
و متنوع برای مردم جامعه است به طوری که مردم 
به سینما رفتن به چشم تفریح کردن نگاه می کنند؛ 
بنابراین ترجیح می دهند بروند و یک فیلم کمدی 
هرچند سطح پایین را ببینند تا اینکه تماشاگر یک 
فیلم اجتماعی باشــند که ممکن است ذهنشان را 

درگیر کند.

با فاصله ای نزدیک 10   رسول صدرعاملی 
سال دوباره به سینما برگشت و این موضوع 
برای فیلم جدیدش نوعی تبلیغ هم بود چون 
از دوســتداران آثار این کارگردان  بسیاری 
منتظر فیلم جدیدش بودند، تجربه همکاری با 

رسول صدرعاملی چطور بود؟
کار کردن با کارگردان های بزرگی همچون رســول 
صدرعاملی و پرویز شهبازی فرصت خوبی برای من 
بود و به آموخته هایم اضافه شد. ممکن است در ارائه 
نظراتم به عنــوان تهیه کننده با چالش هایی مواجه 
شــوم اما منفعت این همکاری بسیار بیشتر است. 
ضمن اینکه بسیاری از تهیه کنندگان عالقه مند به 
همکاری با چهره های شاخص سینمای ایران هستند. 
دوستداران آثار صدرعاملی هم منتظر کار جدید او 

بودند. ضمن اینکه من قرارداد ساخت این فیلم نامه 
را با آقای شــهبازی بســته بودم. ساخت فیلم را با 
آقای صدرعاملی مطرح کردیم و ایشــان پذیرفتند 
که فیلم نامه را با اصالحاتی کارگردانی کنند. آقای 
شهبازی چند بار کار را بازنویسی کردند تا به مرحله 
ساخت رسید. اسم اولیه فیلم هم »چشم عروسک« 

بود که نام فیلم با نظر آقای صدرعاملی تغییر کرد.

 چرا شــهبازی کارگردانی این فیلم نامه را 
خودشان انجام ندادند؟ 

چون همزمان قرارداد فیلم »طال« را داشتند و توافق 
کردیم که کارگردانی کار به آقای صدرعاملی سپرده 

شود.

 چرا برای ســاخت این کار سراغ بازیگران 
چهره نرفتید؟

زمانی که قرارداد کار را بســتیم قــرار بود فیلم با 
بازیگران حرفه ای ساخته شود اما بازیگر حرفه ای در 
سن شخصیت های اصلی فیلم خیلی زیاد نبود و با 
نظر کارگردان تصمیم گرفتیم از چهره های جدید 
استفاده کنیم. البته بازیگران مکمل فیلم از بازیگران 
حرفه ای هستند همچون علی مصفا، بابک حمیدیان، 
پدرام شریفی، ویشکا آســایش، شقایق فراهانی و 
نیلوفر خوش خلق. در واقع بازیگران حرفه ای در کنار 
بازیگران جوان فیلم حضور داشتند تا بازی چهره های 
جوان فیلم بهتر دیده شــود. ایــن فیلم ترکیبی از 
بازیگران جوان در کنار بازیگران حرفه  ای اســت که 
طبق نظر کارگردان صورت گرفته اســت. آموزش 
بازیگران جدید فیلم هم که منتخبان تست بودند 

در دو ماه با خانم پانته آ پناهی ها بود.

 نسخه اکران شده فیلم با نسخه جشنواره 
آن تفاوت دارد؟

بله. اصالحاتی روی نســخه اکران عمومی  صورت 
گرفته و حتی برخی از دیالوگ ها در پایان فیلم تغییر 

کرده است. 

 چرا تبلیغات فیلم چندان زیاد نبود؟
ما در شــرایطی قرار گرفتیم که فیلم های دیگری 
اکران شــدند که هم حمایت دولتی شــدند و هم 
حمایت بخش خصوصی را داشــتند که دستشان 
خیلی باز بود. تمام شــهر از بیلبورد این فیلم ها پر 
شــده بود، فضای مجازی را در اختیار خودشــان 
گرفتنــد، تبلیغــات تلویزیونی ویــژه ای به آن ها 
اختصاص داد شــد ولی ما در شرایط مالی اندکی 
بودیم و شاید یک دهم فیلم هایی که حمایت ویژه 
می شدند نتوانستیم تبلیغات کنیم. در تلویزیون هم 
تبلیغات خوبی برای این فیلم نشد در حالی که فیلم 
»سال دوم دانشکده من« فیلمی  با موضوع تحکیم 
خانواده و تثبیت روابط عاطفی و انســانی است. به 
این فیلم تعداد اندکــی تیزر تلویزیونی اختصاص 
داده شد. مسئله این فیلم درباره روابط خانوادگی 

و انسانی و دغدغه های جوانان است. 

 مگر این ها جزو ســرفصل های ســاخت 
سریال های تلویزیونی نیست، پس چرا از این 

فیلم حمایت نشد؟! 
مــا در بخش خصوصــی توان مالی ویــژه ای برای 
تبلیغات نداشتیم و در بخش دولتی هم مانند برخی 

از فیلم ها حمایت ویژه ای نشدیم.

برش

ایام  در  فیلم ها  از  تعدادی 
عید  روزهای  همچون  پربیننده 
اکران  تابستان  و  بهار  فصل  و 
دو  در  فیلم ها  بقیه  و  می شوند 
فصل پایانی سال فرصت اکران 
زیادی  تعداد  که  می کنند  پیدا 
هستند و موجب می شود اکران 
فشرده ای  شرایط   در  فیلم ها 

انجام  شود

در گرامیداشت یاد دکتر مظاهر مصفا 

بازهم دریغ در هشتم آبان
 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان چهارشنبه ای 
که گذشــت مظاهر مصفا، استاد دانشگاه و شاعر 

برجسته معاصر در سن ۸۷ سالگی درگذشت.
مصفا سال های متمادی استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشــگاه تهران و دانشــگاه آزاد بود که عصر روز 

چهارشنبه در تهران دارفانی را وداع گفت.
مظاهر مصفا، فرزند اسماعیل مصفا در سال ۱۳۱۱ 
در اراک به دنیا آمــد. وی دوران تحصیالت اولیه 
خود را در مدرســه حکیم نظامی  قم سپری کرد. 
مظاهر مصفا دوران متوسطه را در دارالفنون گذراند 
و سپس در دانشسرای عالی به تحصیل در رشته 
ادبیات مشغول شد. مصفا تحصیالت خود را تا اخذ 

درجه دکترا از دانشگاه تهران ادامه داد.  
»تحول در قصیده ایران« عنوان پایان نامه او بود که 
با تأیید بدیع الزمــان فروزانفر همراه بود. او پس از 

تحصیل به استخدام آموزش و پرورش درآمد.
مصفا مدتی هم رئیس اداره فرهنگ قم بود و چندی 
هم ریاســت مدرســه عالی قضایی قم را به عهده 
داشت. برادر بزرگترش  ابوالفضل مصفا )مصفی( و 
خواهرش  خانم مصفا )مادر فؤاد حجازی، آهنگساز( 

از استادان زبان و ادبیات فارسی هستند.
وی در جوانی با امیربانو کریمی )استاد زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه تهران( دختر امیری فیروزکوهی 
)شــاعر معروف معاصر( ازدواج کرد. مظاهر مصفا 
ســوابق علمی  و اجرایی هم داشــت که ریاست 
پردیس فارابی دانشگاه تهران )پردیس قم( و دبیری 
دبیرستان های تهران، ریاست انتشارات و مدیریت 
مجله آموزش و پرورش، دانشیاری دانشگاه شیراز 
و ریاست دبیرخانه مرکزی دانشگاه شیراز بخشی از 

فعالیت های این مرد بزرگ است.
مظاهر مصفا یکی از قصیده سرایان شاخص زبان 
فارســی در دوره معاصر پس از ملک الشــعرا بهار 
به  شــمار می آید. تاکنون چند مجموعه شــعر از 
این استاد ادبیات فارسی به چاپ رسیده که از آن 
میان می توان به »ده فریاد«، »سی سخن«، »توفان 
خشم«، »ســپیدنامه« و »سی پاره« اشاره کرد که 
همه آن ها مربوط به پیش از انقالب اســت و پس 
از انقالب مجموعه شعری از این شاعر و پژوهشگر 

منتشر نشده است. 
تصحیح »دیوان ســنایی«، »کلیات ســعدی«، 
»دیوان ابوتراب فرقتی کاشانی«، »مجمع الفصحاء 
از رضاقلی خانی هدایت«، »دیوان نزاری قهستانی« 
و»جوامع الحکایات عوفی« از جمله آثار پژوهشی 
و ادبی دکتر مظاهر مصفاست. شهرت او مرزهای 
ایران را هم درنوردیده و در کشــور های افغانستان 
و هند و دیگر کشور های فارسی زبان دارای شهرت 
است. قصیده »هیِچ« او یکی از شعر های اوست که 
غالمحسین یوسفی در کتاب »چشمه روشن« به 
بررسی آن پرداخته و پروفسور صالح الصاوی، شاعر 
و سخن سنج مصری در کتاب »العدمّیه فی شعر« 

آن را ترجمه، نقد و بررسی کرده است.  
در یکی از جلســات دیــدار رهبر معظم انقالب با 
شاعران در نیمه ماه مبارک رمضان، ایشان جویای 
حال مظاهر مصفا شــدند و با بیــان اینکه آقای 
مصفا از جوانی دارای روحیه ای حســاس و لطیف 
بودند، او  را شــاعر خوبی توصیف کردند و سپس 
آیت اهلل خامنه ای چند بیتی از شعری را خواندند 
که مظاهر مصفا در عذرخواهی از مرحوم فروزانفر 

سروده بود.  مظاهر مصفا، شاعر و استاد بنام زبان و 
ادبیات فارسی روز گذشته در زادگاهش شهرستان 

تفرش به خاک سپرده شد. 

  8 آبان سالروز درگذشت استاد و 
شاگرد 

یکی از دانشــجویان زنده یاد قیصر امین پور با نقل 
خاطره ای از کالس درس دانشگاه و تواضع و ادب او 
نسبت به استادش مظاهر مصفا، سیمای هر دو مرد 
بزرگ را که در یک روز از ســال )هشتم آبان ۸۶ و 
هشتم آبان ۹۸( درگذشتند، با نقل این خاطره در 
صفحه شخصی اش ترسیم کرده است. این خاطره 

شیرین را بخوانید:
»قیصر پای تخته گرم درس  گفتن بود. من هم در 
ردیف آخر به دیوار تکیــه زده بودم و محو درس. 
ناگهان در باز شــد و استاِد استاد وارد کالس شد؛ 
دکتر مظاهر مصفا، مؤدب در آســتانه  در ایستاد 
و با دســت چپ به چارچوب در تکیه زد و دست 
راستش را که به عصا گرفته بود با همان عصا باال 
برد و گفت: »آقا اجازه؟« قیصر مات و مبهوت سر 
چرخاند و به پیرمرد خیره شد و لبخندی که روی 
لبانش نقش بسته بود آرام آرام تبدیل به خنده ای 
ژرف و شیرین شد؛ از ته کالس خوب پیدا نبود اما 

حس کردم نم اشکی هم در چشمانش حلقه زد.
ســالم کرد و گچ را پای تخته انداخت و به سمت 
در رفت و دست استادش را گرفت آرام آرام او را به  
سوی صندلی برد و گفت: »بفرمایید. خیلی خوش 
آمدید. قدم رنجه کردید. منت گذاشتید«. و ادامه 
داد جایی که آِب چشمه  وجود استاد مصفا هست، 

تیمم باطل است و...  . بعد هم آمد ته کالس و کنار 
من روی نیمکت نشست و خطاب به دکتر مصفا 
گفت: »از این لحظه کالس من تمام اســت و در 
خدمت درس شما هستیم«. استاد مصفا پاسخ داد: 
»برای درس نیامده ام عزیز دلم. آمدم حق شاگردم 
را ادا کنم که خیلی دوستش دارم«. قیصر سرش را 
پایین انداخت و با دست عرق شرم از پیشانی زدود.
اســتاِد استاد دســت در جیب کتش کرد و برگه 
تاخورده ای را بیرون کشید و گفت: »آمده ام شعری 
را که در مدح قیصر سروده ام برایتان بخوانم«. بعد 
مدام در جیب هایش دنبال عینک مطالعه اش گشت 
اما پیدا نکرد. از آنجا که من تنها دانشــجوی پسر 
کالس بودم، طبق معمول صدا زد: »حامد! بدو بیا 
ببینم!« رفتم کنار میز استاِد استاد ایستادم و گفتم: 
»بفرماییــد«. کلیدی از جیبــش درآورد و گفت: 
»سریع برو اتاقم را بگرد و عینک و عصایم را برایم 
بیاور!« من هم که دیدم استاد و شاگردان، معطل 
عینک مطالعه هستند با سرعت برق رفتم و اتاق را 

گشتم اما نه عصایی دیدم و نه عینکی.
نفس نفس زنان به کالس برگشتم و گفتم: »شرمنده  
استاد... همه اتاق را گشتم اما نبود...« یکه خورد؛ به 

سینه اش نگاه کرد و گفت: »امان از پیری! عینکم 
کــه از گردنم آویزان اســت و عصایم را هم که به 
میز تکیه داده ام! گیریم من فراموشکار شده ام؛ شما 
جوان ها چرا بــه من نمی گویید که عصا و عینک 
همراهت هست!؟« شــروع کرد به خواندن شعر 
عاشقانه نغز و محکمی  که برای شاگردش سروده 
بود. شــعر که تمام شد همه ناخودآگاه با چشمان 
اشکبار ایســتاده بودیم و داشتیم به افتخار هر دو 

استادمان دست می زدیم.
قیصر جلو رفت و دست استادش را بوسید و گفت: 

»از خجالت آب شدم...«.
در صفحه منتسب به محمدرضا شفیعی کدکنی، 
شاعر، نویسنده و اســتاد برجسته ادبیات  پستی 
درباره درگذشــت مظاهر مصفا، استاد دانشگاه و 
شاعر برجسته معاصر منتشــر شده است. در این 
پســت می خوانیم: »می خواستیم هشتم آبان که 

رسید با حسرت بگوییم:
دریغا قیصر!

هشتم آبان شد. با درد بیشتر اما
دریغا مصفا!...

که آسوده شد«. 

تصویر گریم پارســا پیروزفر و شــهاب 
حســینی در فیلم »مست عشق« حسن 

فتحی منتشر شد.
به گزارش قدس آنالیــن به نقل از روابط عمومی 
فیلم، تصویر شــهاب حســینی و پارسا پیروزفر 
بازیگران نقش شــمس تبریزی و موالنا در فیلم 
»مســت عشق« ســاخته حســن فتحی، برای 
نخستین بار منتشر شد. ابراهیم چلیکول، هانده 
ارچل، حسام منظور، ســلما ارگچ، بنسو سورال، 

بــوراک توزکوپاران و بوران کوزوم دیگر بازیگران 
فیلم هستند.

سایر عوامل اصلی فیلم نیز به شرح ذیل است:
تهیه کننــده: مهران برومند، فیلم نامه نویســان: 
حســن فتحــی و فرهــاد توحیدی، جانشــین 
تهیه کننده: شــهرام زاهدی، مدیر فیلم برداری: 
مرتضــی پورصمدی، مدیر هنری: نیلوفر چامور، 
ایمان امیدواری، سرپرســت گروه  طراح گریم: 
کارگردانی: محمدرضا رســتمی، دستیار اول و 

مدیربرنامه ریزی: فاتیح ُکجــا، مدیرتولید: تولگا 
توســون، طراح جلوه های ویژه میدانی: آیتکین 
یالچیــن، مدیرصدابــرداری: جیهــان آلینگان، 
طــراح بدلکاری: شــاهین کاراکــوش، عکاس: 
مرتضی اتابکی، طراح کانســپت: رضا همتی راد، 
تهیه کننــده اجرایی: فریده اوزال، مدیر پســت 
پروداکشن: رضا اوزال، ســرمایه گذاران: شرکت 
ســیماریا )simarya film production( و 
.)ENG yepim medya(شرکت ای. ان. جی

رونمایی از 
شمس و موالنای
»مست عشق« 

سینما 

ادبیات

گفت وگو با مسعود ردایی، تهیه کننده فیلم »سال دوم دانشکده من«

هنرمند باید جلوتر از جامعه حرکت کند
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