
رونماییازکتابمسعوددهنمکی
»طیب حاج رضایی« یا همان حر انقالب، 
در 11 آبان 42 همراه با یکی از همراهانش 
به نام اسماعیل رضایی، به دلیل مخالفت 
با شــاه، در میدان تیر پادگان حشمتیه 
تهران به شهادت رسید. مسعود ده نمکی 
همزمان با سالروز شهادت این دو شهید، 
از کتاب »طیب خــان« به قلم خودش، 
در صفحه اینستاگرامش رونمایی کرده و نوشته است: »یازدهم آبان سالروز 
شــهادت طیب حاج رضایی و حاج اســماعیل رضایی گرامــی باد. به زودی 
ان شاءاهلل کتاب زندگی نامه طیب خان در دو جلد توسط مرکز اسناد انقالب 

اسالمی منتشر می شود«.

پایانفیلمبرداریمردنقرهای
مهدی ســلطانی، هنرپیشــه سینما و 
تلویزیون، با انتشــار تصاویری از پشــت 
صحنه فیلم ســینمایی مرد نقــره ای، از 
نخســتین اکران این فیلم در جشنواره 
فیلم فجر خبر داد. سلطانی در اینستاگرام 
نوشته است: »فیلم سینمایی مرد نقره ای 
که به تازگی فیلم برداری آن به پایان رسید 
و گروه سازنده، مشغول رسیدگی به مراحل فنی و پساتولید هستند. اگه همه 
چیز خوب پیش بره، احتماالً اولین اکران آن در جشنواره فیلم فجر خواهد بود. 

امیدوارم مورد رضایتتون قرار بگیره. مواظب خودتون باشید«.

»جرمی«برایکشورتانبداست
ستار سعیدی، خبرنگار شبکه بی بی سی 
فارسی در جدیدترین پست توییتری خود 
از تمــاس تلفنی عجیــب دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا از کاخ سفید به رادیو 
LBC لندن پرده برداشــت. سعیدی در 
پست توییتری خود نوشته است: »دیروز 
ترامپ گوشی تلفن کاخ سفید را برداشته 
و مثل یک شــنونده عادی زنگ زده به رادیو LBC لنــدن، کلی از مزایای 
برگزیت گفته، از نخست وزیری بوریس جانسون تعریف کرده و از رأی دهندگان 
بریتانیایی خواســته در انتخابات پارلمانی 12 دســامبر، به حزب کارگر رأی 

ندهند، چون رهبر این حزب، جرمی کوربین برای کشورتان خیلی بد است!«

گزارشحاجحسینیکتابهمردم
حاج حســین یکتا، که همراه با تشکلی 
بــه نام »امام رضایی هــا« برای کمک به 
ســیل زده ها در لرســتان به سر می برد، 
در جدیدترین گزارشش از مناطق سیل 
زده در اینستاگرام نوشته است: »پس از 
سیل، جمعیت امام رضایی ها، دو روستای 
چم مهر و بابازید را برای بازسازی و ساخت 
کامل واحدهای مسکونی و مدرسه انتخاب کرد. تصویر باال مربوط به روستای 
بابازید است که مراحل پیشرفت کار رو مشاهده می کنید... بارندگی های اخیر 
مقداری کار رو با کندی روبه رو کرده اما همچنان با ســرعت درحال تکمیل 
پروژه هستیم .البته مبحث کارگاه کارآفرینی و تولید محصوالت با چرخ توسط 

بانوان شهر معموالن هم در حال انجام است«.

محمدتربــتزادهبرخــالف تصــور خیلی هایمان 
»دارالفنون« اولین مدرســه در کشورمان نیست و خیلی 
ســال پیش از آنکه ایده ســاخت مدرســه ای به سبک 
مدرسه های اروپایی در ذهن امیرکبیر جرقه بزند، مدرسه 
ابتدایی رشدیه تبریز، مدرسه محتشمیه کرمانشاه و مدرسه 
شــوکتیه بیرجند در کشــورمان آغاز به کار کرده بودند. 
درواقع دارالفنون چهارمین مدرســه در تاریخ کشورمان 
است، اما البد به دلیل اینکه در پایتخت قرار داشته و بانی 
ساختش شخصیت مهمی مثل امیرکبیر بوده و کمی تا 
قسمتی مدرن و شبیه دانشگاه های امروزی خودمان اداره 
می شــده، برای خودش شهرت بیشتری نسبت به سایر 
مدارسی که آن سال ها به همت اشخاصی مثل میرزاحسن 

رشدیه بنا شده بودند، دست و پا کرده است.

 7 معلم اتریشی
تاریخ شــناس ها می گویند همه چیز از سفر امیرکبیر به 
روسیه آغاز شد. آقای صدراعظم که چندین مرکز آموزشی 
عریض و طویل را در شهرهای مختلف روسیه دیده بود، 
به فکر ســاخت یک مرکز آموزشــی بزرگ در کشورمان 
افتاد. به همین خاطر بالفاصله پس از بازگشتش از روسیه، 
مقدمات ساخت یک مرکز آموزشی را فراهم کرد. آن روزها 
امیرکبیر شاید برنامه چندان مدون و بلندمدتی نداشت و 
طبق گفته خودش فقط می خواست ایران با بهره گرفتن 
از روش های آموزشــی جدید، قدمی به ســمت صنایع و 
علوم جدید بردارد. برای همین فعالیت علمي دارالفنون، 
در سال های اولیه آغاز به کارش، در رشته هاي پیاده نظام، 
ســواره نظام و سایر رشــته هاي نظامي، طب و جراحي، 
معدن شناسي و داروسازي خالصه می شد.   دارالفنون در 
آن سال ها هفت معلم اتریشی داشت و شاگرداني که در 
آن پذیرفته مي شدند از خانواده هاي اعیان و اشراف بودند 
و تقریباً تمامشان 14 تا 16 سال داشتند. دارالفنون روی 
هم رفته 12 دوره دانش آموخته داشت که خیلی از آن ها به 

مقام هاي باالیی در کشور رسیدند. 

  مکتبخانه پادشاهی
طبق نامه های به جا مانده از امیرکبیر و اسناد مربوطه این 
مدرسه در ســال های اولیه حیاتش هیچ اسم مشخصی 
نداشته و مردم از آن با عنوان هایی مثل »مدرسه، مدرسه 
جدید، مکتبخانه پادشاهی، تعلیم خانه، معلم خانه و مدرسه 
نظامیه« یاد می کردند. اما امیرکبیر در آخرین نامه ای که به 
سفیر ایران در روسیه برای پیگیری جذب استادان اروپایی 
می نویســد، از نام »نظامیه« برای مدرســه اش استفاده 
می کند. اما اینکه چرا این مدرسه به دارالفنون معروف شد، 
برمی گردد به شــکل و شمایل دانشگاه مانند این مدرسه. 
همان طــور که می دانید، تا پیش از تفکیک رشــته های 
نظامی و طب در دارالفنون و تجدیدنظر در نظام آموزشی 
ایران، خیلی ها این مدرسه را یک دانشگاه می دانستند و 
متقاضیان ثبت نام در آن هم باید ابتدا در مدارس دیگر یا 
مکتبخانه ها، دوران اولیه تحصیل را می گذراندند تا مجوز 
ثبــت نام را بگیرند. از آن طــرف، تحصیلکرده ها و فرنگ 
رفته های آن زمان، به تقلید از اهالی ســرزمین عثمانی، 
به دانشگاه های اروپایی »دارالفنون« می گفتند. به همین 
خاطر نام »دارالفنون ایران« ابتدا در میان تحصیلکرده ها و 

بعد از آن در میان عامه مردم جا افتاد.

 حمایل سرخ سرتیپی
باز هم برخالف تصور خیلی هایمان، اولین مدیر دارالفنون، 
امیرکبیر نبود. درواقع آقای صدراعظم هیچ وقت موفق نشد 

افتتاح مدرسه ای که همیشه آرزویش را در سر می پروراند 
را ببیند، چون چند روز پیش از افتتاح مدرسه، از سمتش 
عزل و به کاشــان تبعید شــد. اولین دسته از استادان به 
سرپرســتی یاکوب ادوارد پوالک هم در 2۷ محرم 126۸ 
یعنی دقیقاً دو روز پس از دستگیری و تبعید امیرکبیر به 
تهران رسیدند. هرچند امیرکبیر سفارش آن ها را به چند 
نفر کرده و ناصرالدین شاه هم از ورودشان باخبر بود و حتی 
»میرزا داوودخان« که مسئول خوشامدگویی به معلمان 
اتریشی شده بود را به اعطای حمایل سرخ سرتیپی مفتخر 
کرد، اما طبق گفته معلمان اتریشی، استقبال از آن ها به 
قدری سرد و نامحترمانه بود که خیلی هایشان در همان 
بدو ورود، از تصمیمشان برای سفر به ایران پشیمان شدند. 
یاکوب ادوارد پوالک، معروف ترین اســتادی که به ایران 
آمده بود، در این باره در کتاب خاطراتش نوشته است: »ما 
در 24 نوامبر 1۸۵1 به تهران وارد شدیم. پذیرایی سردی از 
ما نمودند. کسی به پیشواز ما نیامد و اندکی پس از آن آگاه 
شــدیم که در این میانه اوضاع دگرگون شده است و چند 
روز پیش از ورود ما، در پی کارشــکنی های درباریان و به 
ویژه دسیسه های مادر شاه، که از دشمنان سر سخت امیر 
نظام بود، میرزا تقی خان از کار برکنار شده بود. اما همین که 
امیر از ورود ما آگاه شد، به میرزا داوودخان گفته بود این 
اتریشی های بیچاره را من به ایران آورده ام. اگر سر کار بودم، 
اســباب آرامش آن ها را فراهم می کردم، اما اکنون نگرانم 

به آنان خوش نگذرد. سعی کن کارشان رو به راه شود«.

 13 روز پیش از قتل
دارالفنون در روز یکشنبه پنجم ربیع االول 126۸، دقیقاً 13 
روز پیش از قتل امیرکبیر و با حضور ناصرالدین شاه و میرزا 
آقاخان نوری، صدراعظم جدید و گروهی از دانشــمندان 
و معلمان ایرانی و اروپایی با 3۰ نفر شــاگرد رسماً افتتاح 
شــد. روزنامه وقایع اتفاقیه با همان لحن سخت و رسمی 
که مختص روزنامه های آن سال ها بود، درباره روز افتتاح 
دارالفنون نوشــته است: »در روز یکشنبه پنجم ماه ربیع 
نخستین از ســال 126۸ هجری مطابق سنه خامسه از 
جلوس سعادت مأنوس، مدرسه مبارکه دارالفنون، واقع در 
ارک محروســه تهران که بنا و انشاء از سال سابق شروع 
شده بود بر حسب امر فرمان مطاع افتتاح گردید و از آن 
تاریخ علوم مستظرف و فنون مستحدث و صنایع مستغرب 
که حکمای اروپا اساس آن ها را در ظرف چندین قرن برپا 
ساخته بودند، در این تأسیس با تقدیس انتشار همی گرفت 

و اشتهار همی پذیرفت«.
هرچند فعالیت مدرسه از همان پنجم ربیع آغاز شد، اما 
عملیات ساختمانی آن تا یک سال بعد یعنی 126۹ قمری 
ادامه داشت. بنای مدرسه تا حدود 3۵ سال دست نخورده 
باقی ماند تا اینکه در سال 13۰4 قمری، نیرالملوک، وزیر 
علوم به دستور ناصرالدین شاه که در سفرهای فرنگش از 
تماشای تئاتر خوشش آمده بود و می خواست در ایران هم 
هرازگاهی تئاتر تماشا کند، تاالر نمایشی در مدرسه ساخت 
و نخستین گروه تئاتر مدرســه را راه اندازی کرد. دقیقاً از 
همان زمان هم بود که برای سهولت رفت و آمد پادشاه، دِر 
اصلی مدرسه در خیابان همایون بسته شد و دری جدید 
در خیابان ناصریه سابق یا همان ناصرخسرو امروزی ساخته 

و تبدیل به در اصلی مدرسه شد.

  سربازخانه ولیج انگلیس
عــالوه بر این ها بد نیســت بدانید ســاختماِن امروزی، 
ســاختمان اصلی دارالفنون نیســت وهیچ شباهتی به 
ساختمانی که میرزا تقی خان امیرکبیر دستور ساختش 

را داده بود، ندارد. محل ساختمان اصلی را امیرکبیر شخصاً 
در مجاورت کاخ های ســلطنتی و در مکانی که سربازان 
آموزش نظامی می دیدند، انتخاب کرد و به میرزا رضاخان 
مهندس تبریزی که یکی از پنج نفر محصل معروف اعزامی 
به لندن در زمان عباس میرزا بود، دســتور تهیه نقشــه 

ساختمان را داد. 
مهندس تبریزی نقشه ســاختمان را با استفاده از طرح 
عمارت سربازخانه ولیج انگلیس طراحی کرد و سال 126۷ 
قمری، نقشه آن را به محمد تقی معمارباشی که مسئول 
احداث ساختمان بود، تحویل داد. تقریباً یک سال طول 
کشــید تا بنای اصلی دارالفنون کامل شود. سال 126۸ 
قمری، ســاختمانی که دور تا دور حیــاط بزرگش، ۵۰ 
اتاق مربعی چهار در چهــار کز کرده بودند، تحویل دربار 

ناصرالدین شاه شد.
ساختمان دارالفنوِن زمان امیرکبیر، ۸۰ سال پابرجا ماند 
و با وجودی که هیچ مشــکلی نداشــت و همچنان قابل 
اســتفاده بود، البد به دلیل معماری سنتی و نشانه های 
اســالمی اش، در ســال 134۸ قمری تخریب شد. در آن 
سال میرزا یحیی خان اعتمادالدوله قراگزلو، وزیر معارف 
وقت، ســاختمان اولیه را با خاک یکسان کرد و با نقشه 
و نظارت مارکف که یکی از مشــهور ترین معماران روسی 
دنیا بود، ساختمان فعلی را به جای آن ساخت. علی اصغر 
حکمت، وزیر وقت فرهنگ هم پنج سال بعد، عمارتی را 
به شمال و جنوب مدرسه اضافه کرد و طبق ادعای منابع 
تاریخی، بنای دارالفنون از آن موقع به بعد، دست نخورده 

باقی مانده است.

 دارالفنون از نفس افتاد
تعداد مخالفان درباری و غیردرباری امیرکبیر آن قدر زیاد 
بود که نمی شــود گفت دقیقاً چه کسانی و از چه زمانی 
شروع به سنگ اندازی در مسیر پیشرفت دارالفنون کردند، 
اما آن طور که در منابع تاریخی آمده، ســنگ اندازی ها از 
نخستین روزی که امیرکبیر ایده ساخت مدرسه اش را با 
شاه درمیان گذاشت، آغاز شد و تا سالیان دراز ادامه داشت. 
شــاید بزرگ ترین مخالــف دارالفنون »میــرزا آقاخان 
نوری« جانشــین امیرکبیر در صدراعظمی بود که طبق 
گفته »پوالک« بارها قصد داشــت با معلم های خارجی 
تســویه حســاب کرده و آن ها را از کشور بیرون کند، اما 
ناصرالدین شــاه که یکی از طرفداران اصلی این مدرســه 
بود، هیچ وقت اجازه این کار را نداد. پادشاه آن قدر به این 
مدرسه عالقه داشت که سالی چند نوبت از آن بازرسی و 
شــخصاً در پایان امتحانات نهایی، به معلمان و شاگردان 
مدال و لوح افتخار اهدا می کرد. نفوذ عطارها و طبیب های 
سنتی که تدریس پزشکی در دارالفنون را خطری بزرگ 
برای خود می دانستند، سوسه آمدن های مکرر درباری ها و 
ترساندن ناصرالدین شاه از اینکه شاگردان دارالفنون ضد 
سلطنت بار می آیند و تشکیالت فرماسونری میرزا ملکم 
خان به عنوان یکی از استادان اصلی دارالفنون اما به تدریج 
ناصرالدین شاه را نسبت به این مدرسه بدبین کرد. هرچند 
پادشاه ایران به دلیل اینکه نگران وجهه ایران در دنیا بود، 
هیچ وقت اجازه تعطیل شدن دارالفنون را نداد، اما طبق 
اطالعات تاریخی، در آخرین دهه سلطنت ناصرالدین شاه، 
بودجه مدرســه کاهش پیدا کرده بود، رعایا به طور کامل 
از حق ثبت نام در مدرســه محروم شده بودند و درباری ها 
و اشــراف هم اجازه نمی دادند فرزندانشان در این مدرسه 
درس بخوانند، به همین خاطر دارالفنون در آن سال ها به 
طور کامل از نفس افتاده بود و دیگر هیچ شباهتی به میراث 

اولیه به جا مانده از امیرکبیر نداشت.

رایانههاخودشانرامیشناسند؟

فؤادآگاه:حتی پیش از آغاز قــرن 21، کم ندیده ایم رایانه هایی را که انگار 
احساس دارند، غم و غصه حالیشان می شود، دوستی و دشمنی را می فهمند 
و حتی گاهی عاشق هم می شوند! البته منظورم در فیلم های علمی و تخیلی 
است. حاال چه کارگردان، رایانه را توی سرو کله و وجود یک روبات کار گذاشته 
باشــد و این روبات دسِت آخر عاشق صاحب یا سازنده اش شود و چه رایانه را 
در قلب یک مرکز مهم و ســّری پنهان کرده باشد. در حالت دوم هم دیده اید 
که آخر فیلم، وقتی رایانه قدرت محاسبه گری اش رشد کرده و تبدیل به عشق 
و نفرت می شود، در برابر مأموری که برای انهدامش آمده شروع به خواهش و 

تمنا می کند که او را از کار نیندازد! 
خیلی از دانشــمندان معتقدند این فیلم های تخیلی، با همه خالی بندی های 
علمی شــان به رگه هایی از واقعیت های آینده زندگی بشری و مسئله هوش 
مصنوعی اشــاره کرده اند. این گروه معتقدند عملکرد مغز انسان چیزی جز 
کدگذاری و پردازش اطالعاتی که توسط حواس دریافت می شود نیست، پس 
می شود یک ماشین شبیه به انسان ساخت که دارای حس و خودآگاهی باشد. 
در مقابل این گروه، البته خیلی های دیگر هم هســتند که از اصل و اساس با 
این ایده مخالفند و آن را غیرعملی می دانند. به تازگی یک اســتاد مهندسی 
الکترونیک و رایانه در دانشــگاه ایالتی اوکالهما به نام »سوبحاش کاک« در 
این باره مقاله جالبی را در نشــریات علمی منتشر کرده که بخش هایی از آن 
را به نقل از »فارس« می خوانید: »... اگرچه مایکروسافت به تازگی اعالم کرده 
است که یک میلیارد دالر روی پروژه »ماشین خودآگاه« سرمایه گذاری خواهد 
کرد، اما تالش ها برای ســاخت مغزهای ابررایانه ای تاکنون حتی به موفقیت 
نزدیک هم نشده اند. عده زیادی بر این باورند پیش از این، یک پروژه اروپایی 
چند میلیارد دالری در این حوزه به شکست انجامیده است و به خاطر همین، 
تالش های آن ها به سمت اهداف پروژه ای مشابه و کمتر جاه طلبانه در ایاالت 
متحده تغییر مسیر داده است. با وجود این، برخی پژوهشگران همچنان اصرار 
دارند شبیه سازی علم عصب شناختی با رایانه ها اکنون در دست انجام است. 
برخی دیگر مثل من این تالش ها را محکوم به شکست می دانند، چون ما باور 
نداریم که آگاهی قابل محاسبه و پردازش باشد. استدالل اساسی ما این است 
که مغز انســان چندین جزء تجربه از جمله بینایی و بویایی را با هم ادغام و 
فشرده سازی می کند؛ در نتیجه به شکلی که رایانه های امروزی داده ها را حس، 
پردازش و ذخیره سازی می کنند، نمی توان این فرایند را شبیه سازی کرد... من 
در کتاب جدیدم به برخی از دالیل دیگر در توضیح اینکه چرا خودآگاهی قابل 
محاسبه نیست اشاره کرده ام. یک شخص آگاه می داند که درحال فکر کردن 
به چیست و این توانایی را دارد که فکر کردن درباره یک موضوع را متوقف و 
اندیشیدن به موضوعی دیگر را شروع کند؛ جدا از اینکه فکر اول در کدام ناحیه 
مغز در حال رخ دادن بوده. اما انجام این کار برای یک رایانه ناممکن اســت... 
یک فیزیکدان اتریشی به نام اروین شوردینگر ثابت کرده که آگاهی را نمی توان 
وارد یک فرایند فیزیکی مانند رایانه کرد که تمام عملیات ها را به استدالل های 

منطقی بنیادین تقلیل می دهد... «.
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 می خواهم در پرتغال
 بهترین باشم

رؤیای UFC برای 
علی اکبری رنگ باخت!

گفتوگوبامحمدنیکشاعرپیشکسوت

شعر آیینی خراسان بر شعر کشور تأثیر گذاشته است

پادررکاِبپاییز
رقیهتوسلی: تسلیم می شوم. دلم به 
حال خودم و ترس هایم می سوزد و به 
حال بــرادرزاده ای که اصرار دارد یک 

ذره دوچرخه سوار شوم.
اول موهــای فرفــری »وحیــد« را 
می کشم تا دلم کمی ُخنک شود، بعد 

رو به خواهری وصیت می کنم اگر اتفاقی افتاد، خون فرید ُمباح است.
رفته ایم روستا، سری بزنیم به باغمان. نوه ها دوچرخه هایشان را آورده اند تا کمی 

آنجا پاییز را رکاب بزنیم.
سوار که می شوم احساس می کنم همان دختِر 6 ساله ام که علی و رضا و مائده 
و محمــد دوره اش کرده اند تا تَه تغاری خانه نترســد... تا یادش بدهند وقتی 

دوچرخه، کمکی داشته باشد دیگر از واژگون شدن خبری نیست.
نفس عمیق می کشم و راه می افتم. آفرینش، گل ترمه و آبان هم می رانند. بعد 
از سی و یک سال زیر شاخه های نارنگی و پرتقال رکاب می زنم. صدای رودخانه 
از قبل واضح تر می شــود، صدای سارها، گنجشک ها، آواز نسیم که در گوش 
برگ ها پچ پچ می کند... پرت می شوم به گذشته. »علی« و »محمد« شبرنگ 

گرفته اند و »رضا« قمقمه زرد خریده برای دوچرخه ام.
شــادی دور سرم چرخ می خورد و خندان و دلتنگ می شوم. از پیست می زنم 
بیرون و می روم سمت پایین باغ. آنجا که پشِت سیم خاردارها، رودخانه است.

یاِد »آقاجان« افتاده ام. یاد علی و محمد. یاد گذشته ها. یاد »عزیز« که آن وقت ها 
بعِد هر شبگردی هم مرا حسابی می سابید، هم دوچرخه ام را.

رکاب می زنم و از خودم می پرسم واقعاً دنیا چند عدد حال خوب کِن دیگری 
دارد که تا امروز از لمسشان محروم مانده ام؟ چرا نشسته ام خوشی ها، یک روز 

پیدایم کنند؟ چرا کاشف لذت های کوچک و بزرگ نیستم؟ 
صدای »فرید« از دوردست ها  می آید: غلط کردم عمه جان... به خدا پس دادن 
دوچرخه قرضی ثواب دارد. پیاده می شوم و روزمرگی ها را می دهم دسِت آب روان 
و صورتم را می شــویم... تصویرم توی رود می افتد... چهره زنی که َسِر ِکیف آمده 
اما توی جانش حســرت دارد. چشم هایم را می بندم و قول می دهم بعد از این 
نگذرم از فهِم لذت های ساده و کوچک؛ از دیدن مورچگانی که دارند با مشقت 
حشــره ای را از میانه سنگ ها  می کشــانند تا خانه... از همدمی زن و شوهر 
کشاورزی که آن دسِت رودخانه، سبزیکاری راه انداخته اند... و از حال و هوای 

چوپانی که نی ندارد و پنج دانه گوسفندش را با سازِ موبایل سرگرم می کند.

مدرسه»دارالفنون«پنجمربیعاالول1268افتتاحشد

میراث 168ساله امیر

محمدنوریدرگفتوگوباقدس:

 در مشهد 
با مدعی قهرمانی می جنگیم

 آن َورتر از خبر

روزمره نگاری
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روزنامه جوگو: مهاجم ایرانــی ریو آوه در هفته ابتدایی لیگ 
پرتغال یکی از شگفتی های بزرگ مســابقات بوده و عملکرد 

درخشانی ارائه کرده است.
او برای رســیدن به لیگ پرتغــال از پیشــنهاد 2.5 میلیون 

یورویی اش از باشگاه های قطری گذشت. 

   مربی ریوآوه کارلوس کاروال گفته که تو به خاطر 
حضور در این تیم پیشنهادات مالی خوبی را رد کرده ای؟

من همیشه عاشق بازی در اروپا بودم و بین پیشنهاداتی که از 
استرالیا و قطر که شرایط مالی خوبی داشتند بازهم ترجیحم 

بازی در اروپا بود. همیشه دوست داشتم در باشگاه های 
بزرگ اروپا بازی کنم. من پیشنهاد 2.5 میلیون یورو 

برای یک فصل را نپذیرفتم  و آن ها به من گفتند که 
چقدر می خواهی؟ اما من به پول اهمیت نمی دهم.

   تجربه حضور در ریوآوه برایت چگونه بود؟
بنفیکا و پورتو بهترین تیم های پرتغال هستند اما  به 

نظرمن ریوآوه هم یکی از پنج تیم خوب لیگ این 
کشور به حساب می آید. من فصل را با ریوآوه 
خوب شروع کردم، توانستم برای تیم در 6 
بازی چهار گل بزنم و چهار خطای پنالتی 

هم بگیرم و فکر می کنم عملکردم خوب 
بوده است.

   بهترین جا برای بازی کردنت 
در بخش تهاجمی کجاست؟

به نظر کارلوس کی روش من در سمت 
چپ خط حمله می توانستم عملکرد خیلی خوبی داشته 

باشــم و در ریوآوه هم در همین پست بازی کردم اما هرچه 
گذشت سرمربی تیم به من گفت که می توانم در سمت چپ و 

راست و حتی پشت مهاجم بازی کنم.

   فکر می کنی به تیم هایی مثل رئال مادرید و لیورپول 
برسی؟

در حال حاضر به این موضوع فکر نمی کنم و می خواهم ابتدا 
بهترین در لیگ پرتغال باشم.

   هنوز به بازی های جام جهانی فکر می کنی؟
ما عملکرد خوبی داشتیم و اگر پرتغال را شکست داده بودیم 
به مرحله بعد می رفتیم. من خــودم یک فرصت عالی را از 
دســت دادم اما این اتفاق را فراموش کرده ام. پرتغال تیم 
بزرگی است. من از جوانی همیشه رؤیاهای بزرگی داشتم، 
بســیاری از بازیکنانی که االن در تیم ملــی پرتغال بازی 
می کنند الگوهای جوانی من بوده اند. کارلوس کی روش از 

بازی من راضی بود هرچند موقعیت مهمی را از دست دادم.

   وقتی با پیشنهاد ریوآوه روبه رو شدید نظر کارلوس 
کی روش را هم پرسیدید؟

کارلوس کاروالیو از دوستان کارلوس کی روش است و او خودش 
به من پیشنهاد داد. او گفت که کی روش از بازی من تعریف کرده 

است و او هم می خواهد که به این تیم بروم.
تو توسط علی دایی به فوتبال معرفی شدی و االن کریستیانو 
رونالدو در آستانه شکستن رکورد 109 گل علی دایی در رده 

ملی است.

    نظرت در این رابطه چیست؟
رونالدو می تواند این رکورد را بشکند. اما علی 
دایی بهترین بازیکن فوتبال ایران است. 
من در پرسپولیس با او کار کردم و او یک 

مرد وانسان بزرگ بود.

حمیدرضا عرب: پیــام نیازمند دیگــر نمی تواند به گل 
نخوردن هایش بنازد. او دیگر مرد کلین شــیت فوتبال ایران 
نیست به این دلیل که محمد نوری، کاپیتان پارس جم پس از 
دقایق طوالنی طلسم گل نخوردن این دروازه بان را شکست. 
نوری از به ثمر رساندن این گل به شدت خوشحال است اما این 

را پایان کار تیمش در لیگ نوزدهم نمی داند. 

    پس ازشکستی که مقابل استقالل داشتید موفق 
شدید یک تســاوی ارزشمند مقابل سپاهان بدست 
آورید. این بازی بسیار پرافت و خیز بود. با تصمیم های 

عجیبی از ســوی 
داور کــه بــا 
اعتراض هایی 

مواجه شد. 
ما پس از باخت 
به اســتقالل 
اصــال  کــه 
نبود  حقمان 
نمی خواستیم 

درخانه دوباره طعم تلخ باخت را بچشــیم. برای همین تالش 
کردیم بهترین نتیجه ممکن را بگیریم. ما حتی شایسته پیروزی 
هم بودیم اما درنهایت بازی مساوی شد. هفته قبل داوری به 
گونه ای پیش رفت که همه دیدند چه اتفاقاتی رخ داد. داور گل 
سالم ما را ندید. نمی دانم شاید درخواب بودند. یک صحنه هم 
باید برای ما پنالتی اعالم می شد که نشد. خیلی شرایط بدی بود. 
ما گرفتار شده بودیم اما خدارا شکر که دراین بازی تا حدودی 

جبران شد.

   تو گلزن تیمت بودی و  
طلسم گل نخوردن های 
نیازمند را شکستی. چه 

حسی داشتی آن لحظه؟
من یک بار پنالتی را گل کردم 
که داور دوباره تجدید کرد. درآن لحظات 
برای بازیکن سخت اســت که تصمیم 
تازه ای برای به ثمر رساندن پنالتی بگیرد. 
معموال دراین شرایط دروازه بان است که سود 
می برد نه بازیکنی که ضربه را می زند.  اما من سعی 
کردم اعتماد به نفسم را حفظ کنم و ضربه مناسبی به 
توپ بزنم. تصمیم گرفتم توپ را به سمت راست خودم 
بزنم که نیازمند هم تا حدی دستم را خواند اما چون ضرب 

توپ خوب بود بازهم گل شد. 

   با امتیازی که از سپاهان گرفتی فکر می کنی روند 
امتیاز گیری شما ادامه پیدا کند؟

قطعا این اتفاق می افتد. همه دیدند مقابل استقالل چه شد. 
دربازی با سپاهان هم ما مستحق برد هم بودیم. ما تیم خوبی 
هستیم. این طور نیست که برای وقت تلف کردن به لیگ آمده 
باشیم. همه بچه ها باانگیزه تمرین می کنند وروحیه جنگندگی 
درتیم ما وجود دارد. فقط قدری بدشانسی آورده ایم. اگر امتیاز 
بازی با استقالل را هم می گرفتیم شرایط خیلی بهتر می شد. این 
تساوی دلیل نمی شود که ما اتفاقات آن بازی را فراموش کنیم. اما 
با این حال با قدرت پیش می رویم. ما هنوز امتیاز می  خواهیم تا 
به یک جایگاه مطمئن برسیم. به هرحال فوتبال است وهرهفته 
اتفاقاتی رخ می دهد که پیش بینی اش را نمی کنیم. باید با برنامه 

جلو برویم و مایوس نشویم.

   هفته بعد بایدبا شهرخودرو بازی کنید. 
بازی سختی است. در مشهد مقابل مدعی قهرمانی به میدان 
می رویم. شهرخودرو درخانه تیم دونده و رو به جلویی است. 
اما ما هم برنامه خاص به خودمان را داریم. اگر شهرخودرو را در 
مشهد شکست دهیم شرایط به سود ما می شود. ما این بازی را 

خیلی جدی می گیریم.

طارمی: رونالدو رکورد دایی را می شکند

می خواهم در پرتغال بهترین باشم
محمد نوری در گفت و گو با قدس:

در مشهد با مدعی قهرمانی می جنگیم

کیه لینی: 15 سال بازی کردن در یوونتوس آسان نیست
ورزش: کاپیتان یوونتوس که درابتدای فصل دچار مصدومیتی شــدید شــد اما وارد 
پانزدهمین سال حضور در این تیم شده از اهداف بزرگ خود در فصل جاری سخن گفت. 
جورجو کیه لینی می گوید: » می خواهم فاتح دهمین اسکودتو و سپس لیگ قهرمانان اروپا 
و یورو 2020 شوم. اما اگر قهرمانی در یکی از مسابقات نیز برایم رقم بخورد، بسیار خوشحال 
خواهم شد. به تمرینات بازگشته ام و در باشگاه بدنسازی خیلی تالش می کنم. من در تیم 
های زیادی بازی نکرده ام و خوشبختانه در این سال ها به اندازه کافی خوب بوده ام، زیرا 

15سال بازی کردن در یوونتوس آسان نیست.«

بدترین آمار پاریس در لیگ فرانسه در یک دهه اخیر
ورزش: پاریس سن ژرمن با شکست 2-1 مقابل تیم آخر جدولی دیژون باعث شد آمار 
این تیم در سال 2019 به بدترین آمار در یک دهه اخیر تبدیل شود. این تیم جمعه شب در 
زمین تیم ته جدولی دیژون به مصاف این تیم رفت و در یک بازی غیرمنتظره با نتیجه 1-2 
شکست خورد. PSG با این شکست آمار عجیبی ثبت کرد چرا که پاریسی ها حاال در سال 
تقویمی 2019 که حدود دو ماه از آن باقی مانده تا این لحظه بدترین آمار خود در یک دهه 
اخیر را داشته اند. پاریسی ها تا این لحظه در سال 2019 هشت شکست در لیگ فرانسه 

متحمل شده که این بدترین آمار آن ها  از سال 2010 تا امروز است.

اینتر و حذف بند فسخ قرارداد مارتینس
ورزش:به دنبال انتشار اخباری مبنی بر تمایل تیم فوتبال بارسلونا به خرید الئوتارو مارتینس، 
تیم فوتبال اینتر احساس خطر کرده و قصد دارد کاری کند که جدایی مهاجم آرژانتینی اش 
از نراتزوری سخت شود، حتی اگر این اتفاق منجر به آن شود که شانس جذب آرتورو ویدال از 
باشگاه بارسلونا را از دست بدهد. اینتری  ها به خرید هافبک شیلیایی بارسلونا تمایل دارند اما 
مارتینس برای آن ها آن قدر اهمیت دارد که به خاطر آن حاضر شوند قید خرید ویدال را بزنند. 
در حال حاضر مارتینس با اینتر قراردادی دارد که غرامت فسخ آن 111 میلیون یورو است 

به شرط اینکه این بند خرید در فاصله روزهای اول تا 15 جوالی )10 تا 25 تیر( فعال شود. 

مادر رونالدو: به پسرم ظلم کردند!
ورزش: مادر کریستیانو رونالدو با انتقاد تند از آنچه »مافیای فوتبال« خواند گفت:  اگر 
به خاطر مافیای فوتبال نبود پسرش توپ های طالی بیشتری می برد. رونالدو که این 
روزها در یوونتوس بازی می کند تا کنون پنج بار جایزه توپ طال را بدست آورده و به 
همراه لیونل مسی بیشترین تعداد این جوایز را به خود اختصاص داده است. رونالدو 
یکی از بخت های اصلی توپ طالی امسال نیز هست. دولورس آویرو می گوید: »اگر 
مافیای فوتبال نبود پســرم افتخارات انفرادی بیشــتری می برد. او اگر انگلیسی یا 

اسپانیایی بود چنین رفتاری با او نمی کردند.«

سینا حسینی: مهدی تاج پس از سکوتی نسبتاً طوالنی 
دو هفته پیش به تلویزیون آمد و مدعی شد که فدراسیون 
یک حرکت تاریخی انجام داد و با ساماندهی ورزشگاه های 
کشــور مقدمات الزم بــرای اجرای طرح سالم ســازی 

استادیوم های ورزشی را مهیا کرد!
رئیس فدراســیون با آب و تاب از ایــن رویداد تعریف و 
تمجید کرد تا به این واسطه انتقادهای وارد به این موضوع 
را پنهان نماید اما با بروز اتفاقات عجیب و غریب در جریان 
بازی های هفته نهم کاشف به عمل آمد استاندارد سازی 
ورزشگاه های فوتبال ایران در واقع یک شوی تبلیغاتی 
ســاده و فریب افکارعمومی بوده چرا که اگر ســامانه 
دوربین های مداربسته تشــخیص چهره در ورزشگاه ها 
راه اندازی شده بود، امروز پروژه جستجو برای پیدا کردن 

قاتل بروسلی کلید نمی خورد.

بی حرمتی های آزادی
پرده نخســت این فاجعه زمانی اکران شــد که عده ای از 
هواداران منتسب به پرســپولیس در ورزشگاه آزادی به 
سرمربی تیم ماشین سازی فحاشــی ناموسی کردند تا 
جایی که رسول خطیبی پس از اتمام بازی در گفت وگو با 
خبرنگاران به شدت از این ماجرا انتقاد کرد و از مسئوالن 

باالدستی ورزش کشور خواستار برخورد با این پدیده شد!

اتفاقات تبریز
پرده دوم اما به مراتب فاجعــه بارتر بود، برخی هواداران 
منتسب به تراکتورسازی تبریز با رفتارهای عجیب و غریب 
اقدامات نژادپرستانه مرتکب شدند تا فضای ورزشگاه تبریز 
گرفتار یک چالش اساسی و بزرگ شود. فحاشی ناموسی 
به کاپیتان استقالل، نشــان دادن سالم نظامی و برخی 
شــعارهای گروهک های تجزیه طلب سبب شد فضای 
ورزشگاه ها ملتهب شود تا رسانه های خارج نشین شادمان 

از این اتفاق به جوسازی علیه منافع ملی ایران بپردازند.

عوامفریبی فدراسیون
حاال پرسش اینجاست که اگر ادعای مهدی تاج درباره 
استانداردسازی ورزشــگاه ها درست است باید تک تک 
حاشیه سازان هفته نهم شناسایی شــوند و برابر قانون 

از ورود به استادیوم ها در هفته های آتی محروم شوند! 
انتشــار فیلم هــا و تصاویر اتفاقــات ایــن هفته در 
ورزشــگاه ها از ســوی کاربران ایرانی در شبکه های 
اجتماعی نشان داد فدراســیون فوتبال نه تنها در این 
حوزه نمره قبولی بدست نیاورده است بلکه با شکستی 
مفتضحانه افکارعمومی را فریب داده اســت که پروژه 
استانداردسازی را در ورزشــگاه های کشور به اجرا در 

آورده است.

استانداردهای بین المللی
جالب اینجاســت در لیگ انگلستان تماشاگری به جرم 
پرتاب یک سکه به ســمت بازیکن داخل زمین به مدت 
سه فصل از حضور در ورزشگاه محروم می شود، یا اینکه 
تماشاگری به خاطر پرتاب کله خوک به سمت فیگو به 
مدت طوالنی از تماشای فوتبال در ورزشگاه محروم شد 
اما در فوتبــال ایران با وجود ادعاهــای متعدد مبنی بر 
استانداردسازی هیچ تماشاگری خطر شناسایی توسط 

دوربین های کنترلی را احساس نمی کند.
داستان زمانی جالب تر می شود که مدیران ارشد ورزش 
ایران و فدراســیون فوتبال با اشــراف بــه این موضوع 
همچنان در اظهــارات متناقض خود ســعی در فریب 
افکارعمومی دارنــد و با اعتماد به نفــس کاذب مدعی 
هســتند مجموعه مدیریتــی تحت امر آن هــا امکان 
میزبانی مشترک رقابت های جام جهانی 2022 قطر را 
دارند و می توانند در جریان میزبانی به کشــور همسایه 
کمک کنند در شــرایطی که هنــوز در ابتدایی ترین 
مقدمات استانداردسازی گرفتارند و عاجز از شناسایی 

تماشاگرنماهای داخلی هستند!

تام ویلیامز/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: جمعه ای که 
گذشت روز جهانی گیاهخواری بود و این روزها گیاهخواری 
در فوتبال در حال اوج گیری اســت. مدافع راســت مطرح 
آرسنال یعنی هکتور بلرین و مدافع وسط منچستریونایتد 
که به صورت قرضــی در آاس رم حضور دارد یعنی کریس 
اسمالینگ به صورت 100 درصد گیاهخوار هستند و بازیکنان 
مطرح انگلیسی یعنی فابین ِدلف، جک ویلشر و جرمن دفو 
که در اورتون، وست هام و رنجرز توپ می زنند گوشت قرمز 
را از ســبد غذایی خود حذف کرده اند. اگر به دنبال نام های 
بزرگ تری می گردید می توانیم لیونل مسی و سرخیو آگوئرو 
را هم مثال بزنیم که آن ها نیز مصرف گوشت را از منوی غذایی 

خود حذف کرده اند.

می خواهم گیاهخوار شوم!
گیاهخواری آنچنــان به گرایش داغــی در این روزهای 
فوتبال تبدیل شــده که یوفا در آپدیت راهنمای جامع 
تغذیه خود برای بازیکنان فوتبال که چندی دیگر منتشر 
خواهد شد بخش مجزایی را به »گیاهخواری و رژیم های 
غذایی خــاص« اختصــاص داده اســت. در بزرگ ترین 
باشگاه های فوتبال در اروپا متخصصان تغذیه هر روز بیشتر 
بازیکنان را به خوردن محصوالت گیاهی ترغیب می کنند.

»اِد تولی« متخصص تغذیه و عملکرد که با چندین باشگاه 
مطرح لیگ برتر انگلیس همــکاری می کند در این باره 
می گوید: »این روزها بسیاری از ورزشکاران را می بینم که 
به سراغ من آمده و می گویند می خواهند گیاهخوار شوند. 
این به یک موضوع داغ در فوتبال تبدیل شده و در ماه های 

گذشته افزایش چشمگیری نیز داشته است«.

دالیل فنی، باالتر از جنبه های اخالقی
بســیاری گیاهخواری را به دالیل اخالقی آنکه شــامل 
جلوگیری از کشتار بی رویه حیوانات و تأثیرات مخربی که 
فرآیند تهیه و تولید گوشت بر محیط زیست می گذارد در 

پیش گرفته اند. هکتور بلرین نیز تأکید می کند که بخشی 
از متمایل شدنش به گیاهخواری به این دلیل بوده است: 
»من عمیقاً باور دارم که ما هر عملی که بر روی کره زمین 

انجام دهیم، پاسخ آن را دریافت خواهیم کرد«.
اما در اصل بسیاری از فوتبالیست ها به خاطر جنبه های 
سالمتی آن به ســراغ رژیم غذایی فاقد گوشت، ماهی و 
لبنیات می روند. خیلی از آن ها تحت تأثیر مستندهای 
تأثیرگــذار و البته تا حــدودی جنجالی پخش شــده 
توسط رســانه نتفلیکس یعنی »ســالمتی چیست« و 
»تغییردهنــدگان بازی« قرار گرفته اند. شــواهد علمی 
نشان می دهد که رفتن به ســراغ گیاهخواری می تواند 
التهاب بدنی را در افــراد کاهش دهــد و بازیکنانی که 
گیاهخوار هستند مدت زمان کمتری را برای ریکاوری 
پس از جلســات تمرین و بازی ها نیاز خواهند داشــت. 
همچنین رژیم غذایی برگرفته از منابع گیاهی می تواند 
سبب درمان بازیکنانی شود که دچار بیماری های هضم 
غذا هستند. به عنوان مثال راسل مارتین کاپیتان سابق 
نوریچ که در سال 2014 به بیماری »کولیت زخمی« دچار 
شده بود با گرفتن چنین رژیمی موفق به درمان خود شد.

ریچارد آلیسون متخصص تغذیه و عملکرد که مسئول 
رژیم غذایی گیاهی بلرین اســت در خصوص تغییرات 
حاصل شده در این بازیکن می گوید: »از زمان گیاهخوار 
شــدن او، تمامی نکات مربوط به خون ایــن بازیکنان 
در آزمایشــاتش  یا ثابت باقی مانده و یا شرایط بهتری 
پیدا کرده انــد. همچنین از لحاظ متریــک، او عملکرد 
فیزیکی بهبود یافته تری را از خود به جا گذاشته و ترکیب 
بدنی اش نیز بهتر شده است. اینکه این عوامل چه تأثیری 
در بهتر شدن بازی او داشته باشد یک مسئله است اما در 

سالم تر شدن فردی این بازیکن بحثی نیست«.
جای شــکی نیســت که گیاهخواری باب میل هر کسی 
نمی باشد، اما این روزها در زمین های تمرین و استادیوم های 

فوتبال سراسر جهان، گزینه ای بسیار داغ است.

استاندارد سازی استادیوم ها در حد الف باقی مانده است

تماشاگر خاطی در پناه ادعای واهی
گیاهخواری در فوتبال

تغییری بنیادین یا ُمدی زودگذر؟

ورزش: یک رسانه روسی به بررسی جوانب مختلف انتقال احتمالی 
سردار آزمون، مهاجم تیم زنیت سن پترزبورگ به تیم رئال مادرید 
اسپانیا پرداخت. Versiya روســیه نوشت: عشق سردار آزمون به 
رئال مادرید و مشکل زین الدین زیدان در خط حمله این تیم، فلورنتینو 
پرس را وادار می کند تا بررسی دقیق تری روی ستاره لیگ برتر روسیه 
داشته باشــد.بر اســاس این گزارش، زنیت حاضر است با دریافت 
35میلیون یورو سردار آزمون را در نقل  وانتقال های تابستانی سال 
آینده بفروشد. مدتی قبل رسانه های اروپایی اعالم کرده بودند که 
تیم های التزیو ایتالیا، اورتون و کریستال پاالس انگلیس تمایل به 

جذب سردار آزمون دارند. این بازیکن از کودکی رؤیای بازی در تیم 
رئال مادرید اسپانیا را داشته و در واقع شاید این آرزو برآورده شود. فقط 
اشتیاق آزمون به بازی در رئال کافی نیست و تمایل زین الدین زیدان 
و پرس برای این انتقال نیز ضروری است.  Versiya در ادامه آورده 
است: چگونه این اتفاق می تواند رخ دهد؟ در وهله نخست رئال مادرید 
نمی تواند فرم دلربای ســردار آزمون را نادیده بگیرد.  او در 18 بازی 
فصل جاری هشت گل زده و 6 پاس گل داده است. مسئله دوم این 
است سردار آزمون 24 ساله و جوان است که نشان دهنده فرصت کافی 
او برای پیشرفت حرفه ای خواهد بود. با توجه به انتخاب متخصصان 

رئال مادرید، سردار آزمون می تواند فراتر از انتظارها باشد. سومین نکته 
نیز این است که خریدهای تابستانی رئال مادرید شامل ادن ازار و لوکا 
یوویچ در سه ماهه نخست فصل جدید فقط یک گل به ثمر رسانده اند. 
به احتمال فراوان رئال مادرید در تابستان 2020 خط حمله خود را 
تقویت خواهد کرد. در پایان این مطلب آمده است: در وهله چهارم 
باید به این مسئله توجه کرد که انتقال سردار آزمون به سانتیاگو برنابئو 
هزینه چندانی برای ر ئالی ها به همراه نخواهد داشت و رؤیای کودکی 
این بازیکن نیز عملی می شود. در نتیجه معامله قرن لیگ برتر روسیه 

نزدیک تر از آنچه که فکر می کنیم است.

یورواســپورت: مصطفــی دنیزلی کــه در رقابت های 
لیگ برتر فوتبال کشــورمان مقابل اســتقالل 4 بر 2 در 
خانه شکســت خورد در ارتباط با تراکتور، تیم تبریزی و 
کنونی اش همین طور وضعیت فوتبال ترکیه صحبت کرد.

دنیزلی که تیمش یکــی از مدعیان قهرمانــی لیگ برتر 
ایران است، در مورد تراکتوری ها عنوان کرد:

ما یکی از تیم هایی هســتیم که در تیم ملی فوتبال ایران 
صاحب بیشترین بازیکنان است. احتماالً از این جهت تیم 
شماره یک باشــیم.6 بازیکن داریم که برای تیم های ملی 

ایران کار می کنند. از این منظر مســئولیتمان متفاوت و 
تقریباً سخت است.

سرمربی 69 ساله افزود: کسی هستم که در ترکیه در سه 
تیم بزرگ کارکرده ام. من برای باشــگاه هایی که هوادار 
20 تا 25 میلیون نفری داشــته اند، کار کــرده ام. از این 
منظر تراکتور تیمی اســت کــه جلوتر از بقیــه تیم هایم 

قرار می گیرد.
وی در ادامــه وضعیــت فوتبال را در کشــورمان چنین 
توصیــف کــرد: ایــران کشــوری فوتبالی اســت. در 

پرســپولیس کار کرده ام که تیمی با 20 میلیون هوادار 
است، این تیم مثل استقالل اســت اما تراکتور متفاوت 
با این هاست. این تیم یک شهر نیســت، وضعیتی کاماًل 

متفاوت دارد. 
دنیزلی همچنین در مورد فلسفه فوتبالش نیز عنوان کرد: 
نباید باخت، این فلسفه من است. می  گویم وقتی دست از 
کار بکشــی، می بازی اما در کل زندگی ام، هیچ گاه دست 
از کار نکشــیده ام. هرچند باخت های زیادی داشته ام اما 

هیچ گاه دست از کار برنداشته ام.

4 دلیل سایت روسی برای جذب سردار توسط مادریدی ها

رؤیای رئالی آزمون محقق می شود؟
حرف های عجیب و غریب دنیزلی:

 تراکتور با پرسپولیس و استقالل فرق دارد

ضد  حمله

بازی عراق و ایران در زمان و مکان مقرر 
برگزار می شود

ورزش: به نقل از خبرگزاری موازین عراق، با اعالم رســمی فیفا بازی 
تیم های ملی فوتبال عــراق و ایران در هفته چهــارم گروه C انتخابی 
جام جهانــی 2022 روز چهاردهم ماه نوامبر )23 آبان( در ورزشــگاه 
بین المللی بصره برگزار خواهد شد. بر اساس این گزارش، به خاطر شرایط 
حاکم بر عراق بازی های هفته پنجم لیگ برتر این کشور به طور موقت 
به زمان دیگری موکول شدند. حوادث اخیر سبب شد تا گمانه زنی هایی 
درباره تعویق بازی های تیم ملی فوتبال عراق و ایران و انتقال آن به محل 
دیگری مطرح شود. در این میان فدراسیون فوتبال عراق بر برگزاری این 

بازی در زمان و مکان اعالم شده تأکید کرد.

واکنش فغانی به قضاوت 
فینال لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: علیرضا فغانی، داور بین المللی فوتبال ایران که به کشور استرالیا 
مهاجرت کرده در مورد اینکه اعالم شــده دیدار برگشــت فینال لیگ 
قهرمانان آسیا بین تیم های اوراواردز ژاپن و الهالل عربستان را قضاوت 
خواهد کرد، گفت: در ارتباط با قضاوت برگشت لیگ قهرمانان آسیا هنوز 
برای ما ابالغیه ای نیامده است و تصور می کنم این مسئله شایعه است. 

پاداش 4 میلیونی در انتظار استقاللی ها
ورزش: امیرحسین فتحی پیش از دیدار با تراکتور به بازیکنان این تیم 
پاداش پیروزی های این تیم در لیگ برتر را پرداخت کرد اما وی پس از 
پایان بازی به بازیکنان این تیم اعالم کرد پاداش ویژه ای به آن ها پرداخت 
خواهد کرد. فتحی به بازیکنان استقالل اعالم کرد به دلیل پیروزی مقابل 
تراکتور دو برابر بازی  های گذشــته به آن ها پاداش خواهد داد. این در 
شرایطی است که استقاللی ها به دلیل بردهای اخیر هر کدام 2 میلیون 

تومان پاداش دریافت کردند.

برانکو: پرسپولیس منتظر نامه فیفا باشد
ورزش: محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با حضور 
در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد که اگر برانکو از پرسپولیس به فیفا 
شکایت کند، آن وقت این باشگاه هم از ســرمربی سابق خود شکایت 
خواهد کرد، هر چند که عالقه ای به شــکایت از برانکو ندارد. در همین 
رابطه برانکــو ایوانکوویچ در گفت وگو با فــارس، در خصوص اظهارات 
انصاری فرد گفت: در این باره باشــگاه پرسپولیس می تواند منتظر نامه 
از سوی فیفا باشد. سرمربی ســابق تیم پرسپولیس در خصوص اینکه 
احتمال توافق او با این باشــگاه وجود دارد یا نه گفت: همه چیز خیلی 

ساده است. آن ها مطالبات من را بپردازند تا با هم توافق کنیم.

رکورد جالب استراماچونی با استقالل
۲۰ گل زده در ۶ بازی

ورزش: تیم فوتبال استقالل در ادامه پیروزی های متوالی اش موفق شد 
تیم پر قدرت و مدعی تراکتور را در تبریز شکست دهد تا همچنان روی 
نوار پیروزی گام بردارد و روزهای آفتابی اش فرا برســد. به گزارش مهر 
اســتقالل در 6 بازی اخیرش که منجر به 6 پیروزی متوالی شد جمعاً 
20 گل به ثمر رساند که این نشان از میل باالی این تیم در حمله است. 
شاگردان استراماچونی سه بازی از این 6 بازی را خارج از خانه به میدان 
رفته اند که نتایج خارج از خانه این تیــم به مراتب بهتر از نتایج خانگی 
شان است. آن ها خارج از خانه 3 بر یک گل ریحان ، 4 بر صفر سایپا و 4 
بر 2 تراکتور را شکست داده اند. آبی پوشان در خانه سه گل به فجر، دو 

گل به گل گهر و دو گل هم به پارس جنوبی جم زده اند.

پس از عبور از هزارمین امتیاز  
 بیشترین هت تریک تاریخ لیگ برتر

 به نام آبی پوشان خورد
ورزش: استقالل در دیدار هفته نهم با تراکتور، به پیروزی درخشان 4 بر 
2 دست یافت. با این نتیجه آبی پوشان پس از هفت سال در تبریز در لیگ 
به پیروزی رسیدند و تبدیل به نخستین تیمی شدند که از مرز هزار امتیاز 
در لیگ برتر عبور کردند. این نتیجه تحسین برانگیز با هت تریک شیخ 
دیاباته حاصل شد. این بازیکن برای نخستین بار برای استقالل گلزنی 
کرد تا استقالل با 118 گلزن بیشترین تعداد گلزن را در تاریخ لیگ برتر 
داشته باشد. دیاباته نخستین بازیکن آبی پوشان است که خارج از آزادی 
موفق به هت تریک شده است.هت تریک این مهاجم اهل مالی باعث شد 
تا استقالل با سبقت گرفتن از پرسپولیس و ذوب آهن با هشت هت تریک 

رکورددار بیشترین هت تریک در تاریخ لیگ برتر شود.

منهای فوتبال

هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس
اورتون - تاتنهام

   یکشنبه 1۲ آبان - ساعت: ۲۰:۰۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

رؤیای UFC برای علی اکبری رنگ باخت!
ورزش: امیر علی اکبری که در ســال های اخیر به رشته MMA روی آورده 
و توانسته موفقیت های بزرگی را هم کسب کند، پس از درخشش در سازمان 
 UFC روســیه، چندی قبل قرارداد خود را با سازمان ACA رایزین ژاپن و
امضا کرد. UFC که بزرگ ترین کمپانی در رشته MMA به شمار می رود و 
مبارزه های آن در آمریکا و در باالترین سطح برگزار می شود، سقف رؤیاهای امیر 

علی اکبری محسوب می شد.
با اینکه همه منتظر ورود رسمی علی اکبری به UFC بودند تا شاهد مبارزه او با 
بزرگان جهان باشند، خبر رسیده که به دلیل تحریم های موجود این فایتر ایرانی 

نتوانسته کار خود را در این سازمان آمریکایی دنبال کند.

کوالکوویچ برکنار می شود؟
ورزش: با اینکه تنها دو ماه تا آغاز رقابت های انتخابی المپیک در قاره آسیا باقی 
مانده و تنها تیم قهرمان این مسابقات به المپیک 2020 صعود می کند، شایعاتی 
در روزهای اخیر درباره احتمال قطع همکاری فدراسیون با ایگور کوالکوویچ 
شنیده می شود! سرمربی مونته  نگرویی که تا پایان المپیک 2020 با فدراسیون 
والیبال قرارداد دارد، پس از جام جهانی ژاپن برای ساعاتی به تهران بازگشت و بعد 
از جلسه با فتاحی، سرپرست جدید فدراسیون والیبال به مرخصی رفت. زمان 
بازگشت کوالکوویچ به ایران هم مشخص شده و گویا طبق این برنامه ریزی 10 
آذرماه قرار است سرمربی تیم ملی وارد تهران شود، اما با این حال سرپرست 

فدراسیون هم می گوید هر احتمالی وجود دارد!

رقیب حسن یزدانی زیر تیغ جراحی
ورزش: کامران قاســم پور دومین طالی جهانی خود در رده سنی امید را در 

شرایطی کسب کرد که زانویش در وضعیت بحرانی قرار داشت.
کامران قاسم پور در سال های اخیر حتی از رقبای خارجی حسن یزدانی هم به او 
نزدیک تر بوده و در انتخابی ها جلو یکی از نوابغ کشتی جهان به سختی شکست 
خورده است. با توجه به حضور حسن یزدانی در وزن 86 کیلوگرم به نظر می رسد 
در حال حاضر درهای مسابقات جهانی بزرگساالن و المپیک به روی قاسم پور 
بسته شده، اما او در دوسال اخیر نمایش درخشانی در مسابقات امیدهای جهان 

داشته است.

سپاهان قهرمان دارت کشور شد
ورزش: شانزدهمین دوره مسابقات دارت قهرمانی کشور مردان با قهرمانی تیم 

سپاهان در مجموع رده بندی تیمی همراه شد.
در این رقابت ها که با حضور 34 تیم از 30 استان کشور در خانه بسکتبال مجموعه 
ورزشی 22 کوالن سنندج برگزار شد پس از تیم سپاهان، تیم تهران دوم شد و 
تیم اردبیل در جایگاه سوم ایستاد. در فینال بخش انفرادی این رقابت ها حسین 
اعرابی از سپاهان همشهری خود علیرضا ایزدی را با حساب 5 بر 4 مغلوب کرد 
و به عنوان قهرمانی دست یافت، امیرعلی رمضانی از خراسان رضوی و سلمان 

شهبازپور از لرستان مشترکا در جایگاه سوم قرار گرفتند.

انحالل تیم هندبال زاگرس 
قبل از اعزام به جام باشگاه های آسیا

ورزش: باشگاه زاگرس اسالم آباد غرب کرمانشاه روز جمعه دهم آبان ماه با انتشار 
بیانیه ای از سوی مدیر عامل خود خبر از انحالل این تیم داد. این اتفاق در شرایطی 
رخ داده که تیم هندبال این باشگاه قرار است دوشنبه شب هفته پیش رو راهی 
رقابت های جام باشگاه های آسیا در کره جنوبی شود و چنانچه در این رویداد 
شرکت نکند تبعات مالی و جریمه های سنگینی در انتظار هندبال ایران خواهد 
بود.  در صورت عدم حضور تیم هندبال زاگرس اسالم آباد غرب در رقابت های جام 
باشگاه های آسیا یکی از سهمیه های ایران در این رویداد حذف شده و ایران باید 
جریمه 30 هزار دالری را بابت انصراف تیم چند روز قبل از آغاز رقابت ها بپردازد و 
در صورت عدم پرداخت این جریمه نه تنها باشگاه بلکه فدراسیون هندبال ایران 
نیز دچار مشکل شده و شاید ماجرای سال های قبل که هندبال کشورمان در 

آستانه تعلیق قرار گرفته بود تکرار شود.

هفته دهم لیگ برتر ایران
فوالد - پرسپولیس

      دوشنبه 13 آبان - ساعت: 17:45 از شبکه سه

شماره آگهی: 139803908285000012
شماره پرونده:139604008283000139/2

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
مس��تند به مواد 121 و 122-آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می ششدانگ يك باب منزل 
مسکونی به شماره پالک ثبتي يك هزار و پانصد و شصت و هفت  فرعي از دوازده اصلي مفروز 
و مجزا شده از فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش دوازده نیمبلوک استان خراسان جنوبی به 
مساحت دويست و نود و پنج متر مربع و يك دهم متر مربع  به نشاني شهر نیمبلوک خیابان 
س��عدی پالک 82 که شش��دانگ عرصه و اعیان آن ذيل صفحه يکصد و س��ی و ش��ش دفتر 
امالک ذيل ش��ماره س��ه هزار و پانصد و پنجاه ثبت و سند مالکیت به نام: آقاي علی اسعدی 
اس��دآباد فرزند: بش��یر به ش��ماره شناس��نامه: 48 تاريخ تولد: 1356/03/01 به شماره ملی: 
0889378444 صادر شده است. و محدود به حدود اربعه به شرح پرونده ثبتی شماالً: درب و 
ديوار بطول يازده متر و نود و سه سانتیمتر به خیابان شرقاً: ديواريست مشترک بطول بیست و 
چهار متر و نود و چهار سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی جنوباً: در دو قسمت اول ديواريست 
مش��ترک بطول هشت متر و هشتاد و سه سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی دوم ديواريست 
بطول س��ه متر به باقیمانده دوازده اصلی غرباً: ديواريست مشترک بطول بیست و چهار متر و 
هفتاد و هفت س��انتیمتر به باقیمان��ده دوازده اصلی حقوق ارتفاقی ملك: ندارد .که به موجب 
سند رهنی شماره هفده هزار و سیصد و شصت و هشت مورخ ششم خرداد ماه سال يك هزار 
و سیصد و نود و دو دفترخانه اسناد رسمي شماره پانزده شهر قاين استان خراسان جنوبی در 
قبال مبلغ يکصد میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و يکصد و هش��تاد و هفت ريال به عنوان 
اصل طلب به انضمام س��ود، خس��ارت تاخیر تاديه و روزانه موضوع بدهی آقای: علی اس��عدی 
اسدآباد که براي مدت چهل و هشت ماه در رهن بانك ملت شعبه قاين قرار گرفته است. چون 
متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خويش عمل ننموده است ، بانك مرتهن مستند 
به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ )يکصد و 
ش��صت و چهار میلیون و دويست و نود و هشت هزار و هفتصد و چهل ريال( به شرح )يکصد 
میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و يکصد و هشتاد و هفت ريال به عنوان اصل طلب و مبلغ 
سی و نه میلیون و دويست و شصت و دو هزار و هفتصد و چهل و نه ريال به عنوان خسارت 
تاخیر تاديه تا تاريخ پنجم مرداد ماه س��ال يك هزار و س��یصد و نود و ش��ش و مبلغ بیست و 
چهار میلیون و ش��صت و شش هزار و هش��تصد و چهار ريال سود به انضمام جريمه دير کرد 
تا روز وصول و مبلغ ده هزار ريال قرض الحسنه ( تقاضای صدور اجرائیه بر علیه متعهد )وام 
گیرنده و راهن(: علی اس��عدی اس��دآباد با مشخصات فوق را نموده که پرونده در ثبت اسناد و 
امالک قائن تش��کیل و طی نامه شماره 139605808283000124 مورخ 1396/06/08 به 

اين اداره ارس��ال گرديد و پرونده ای تحت ش��ماره 139604008283000139/2 به شماره 
بايگانی پرونده 9600028 در اين خصوص نزد واحد اجرای اداره ثبت اس��ناد و امالک بخش 
نیمبلوک تش��کیل ش��د که پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مق��رر قانونی به دلیل اينکه 
متعه��د بدهی خوي��ش را پرداخت يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده اند به درخواس��ت بانك 
بس��تانکار نس��بت به ارزيابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظريه کارش��ناس رسمی دادگستری 
وارده بشماره 139605008285000396 مورخ سوم بهمن ماه سال يك هزار و سیصد و نود 
و شش ملك فوق با عرصه ای به مساحت دويست و نود و پنج متر مربع و يك دهم متر مربع 
و اعیان حدوداً يکصد و بیست متر مربع می باشد. ملك مورد نظر يك منزل وياليي بوده که 
در ش��هر نیمبلوک خیابان سعدي پالک 82 واقع گرديده است و در زمیني به متراژ 295,10 
مت��ر مربع و زير بناي ح��دود 120 متر مربع احداث گرديده ، سیس��تم گرمايش کولر آبي و 
سیستم بخاري گازي مي باشد. نماي ساختمان سرامیك بوده و کف اکثر قسمت ها موزائیك 
میباش��د .س��اختمان داراي کاربري مس��کوني بوده و همچنین داراي انشعابات آب،برق،گاز و 
تلفن میباشد.لذا با در نظر گرفتن موقعیت و مصالح، ساختمان به مبلغ ششصد و سي و هفت 
میلیون و شصت هزار ريال ارزيابی و بدلیل عدم وصول اعتراض قطعیت يافته و به درخواست 
مرتهن پالک فوق بصورت شش��دانگ از س��اعت 9 الی 12 صبح روز دوشنبه مورخ چهارم آذر 
ماه سال يك هزار و سیصد و نود و هشت در اداره ثبت اسناد وامالک بخش نیمبلوک واقع در 
ش��هر خضری دشت بیاض به نشاني بلوار امام رضا)ع( از طريق مزايده حضوری به فروش می 
رس��د.مزايده حضوري و نقدي از مبلغ ارزيابی ش��ده) ششصد و سی و هفت میلیون و شصت 
هزار ريال( ش��روع و به باالترين قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته میش��ود الزم به ذکر اس��ت 
پرداخ��ت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراک و مصرف 
در صورت��ی که مورد مزايده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری 
و غیره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده يا نش��ده باش��د به عهده برنده 
مزايده اس��ت که در صورت وجود مازاد مس��ترد خواهد ش��د ،حقوق دولتی به شرح ماده 40 
آئین نامه اجرا نقداً وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانك بستانکار جايز 
می باش��د.ضمناً چنانچه روز مزايده تعطیل رس��می گردد،مزايده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلس��ه 
مزاي��ده اقدام به پرداخت يا تعیین تکلیف بدهی خويش نمايند از انجام مزايده خودداری می 

گردد .آ-9809843
تاريخ انتشار: يکشنبه دوازدهم آبان ماه سال يك هزار و سیصد و نود و هشت                     

حمید رضا توسلي فرشه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک همدان – منطقه دو همدان
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وم��اده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 139860326034000767 مورخ��ه 1398/7/13 هیئ��ت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملك همدان - منطقه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم قمر تاج خلجی 
امامزاده عباس  فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 1987 صادره از همدان در ششدانگ يك 
قطعه زمی��ن مزروعی آبی به مس��احت 107108/38 122 مترمربع  تحت پالک 131/209 
واقع در همدان  روس��تايی  ش��یرين آباد بخش 5 خريداری مع الواس��طه  از نصرت اله رضا 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 1182(  آ-9809833
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/8/12
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/27

ريیس اداره  ثبت اسناد وامالک منطقه دو همدان – موسی حنیفه

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملك همدان – منطقه دو همدان
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

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

براب��ر رای ش��ماره 139860326034000765 مورخ��ه 1398/7/13 هیئ��ت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملك همدان - منطقه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم قمر تاج خلجی 
امامزاده عباس  فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 1987 صادره از همدان در ششدانگ يك 
قطع��ه زمین مزروعی آبی به مس��احت 40462/12 مترمربع  تحت پالک 131/210 واقع در 
همدان  روستايی  شیرين آباد بخش 5 خريداری مع الواسطه  از نصرت اله رضا محرز گرديده 

است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، 
ظ��رف مدت يك ماه از تاريخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را ب��ه مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 1184( آ-9809834
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/8/12
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/27

ريیس اداره  ثبت اسناد وامالک منطقه دو همدان – موسی حنیفه

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
  برابر راي شماره139860306010002204-1398/08/08هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سعید قاسمي ياساقي فرزند حبیب اهلل 
بشماره شناسنامه 64 صادره از قوچان درششدانگ يك قطعه يونجه زار به مساحت 1718,63 
مترمربع  در قسمتی از پالک شماره 1182 فرعی از 3 اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی 
ش��هرکهنه خريداري از مالکان رس��مي آقايان محمد علی گازران و محم��د ابراهیم يزدانیان  
محرز گرديده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. کالسه 1396114406010000015- آ-9809840
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/8/12
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/8/27

عباس برق شمشیر
ريیس ثبت اسناد وامالک قوچان

آگهی مزایده اموال منقول نوبت  دوم
به موجب پرونده کالس��ه 970298 اجرایی ش��ورای حل اختالف  زبرخ��ان آقای علی اصغر 
زرندی محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ 358/483/310ریال بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ 
1800000ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له مسعودفروغ نیا و مبلغ 14/83590ریال 
بابت نیم عشر دولتی در حق دولت چون مشارالیه نسبت به تودیع بدهی خود اقدامی ننموده 
حس��ب تقاضای محکوم له اموالی توقیف و توس��ط کارشناس ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 
1398/09/18 س��اعت 10 روز دوشنبه در محل اجرای احکام دادگاه زبرخان از طریق مزایده 
حضوری به فروش می  رس��د لذا طالبین خرید و ش��رکت در مزایده می توانند پنج روز قبل 
از انج��ام مزای��ده به این اجرا مراجع��ه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده مهیا ش��ود. 
مزایده از نرخ پیش��نهادی نوبت اول ش��روع ش��ده و به فردی که باالترین مبلغ را پیش��نهاد 
نمایند فروخته خواهد ش��د ضمناً هزینه های حراج و نقل و انتقال به عهده خریدار می باش��د 
و اجرای احکام مس��ئولیتی نخواهد داشت وحداقل ده درصد از بهای پیشنهادی برنده مزایده 
فی المجلس دریافت والباقی ظرف یک ماه ازبرنده مزایده اخذ خواهد شد. در صورتیکه برنده 
مزایده در موعد مقرربقیه بهای اموال  را نپردازد س��پرده او پس از کس��ر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد ش��د.اموال مورد مزایده وقیمت پایه آن توس��ط کارشناس 
ارزیابی گردیده وبه شرح ذیل میباشد. ارزیابی کوره اجر پزی واقع در یوسف آباد به مساحت 
17هکتار دارای پالک ثبتی 30فرعی از 158فرعی به مبلغ پانصد میلیون تومان بر اورد شد.

انتشار:98/08/12  -آ-9809815
علیرضا رباطی قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف زبرخان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

"آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی"

 شهرقاین 
ش��ماره  پرون��ده  کالس��ه   1398۶030800200034۶ ش��ماره  رأی  1-براب��ر 
1398114408002000015 مورخ��ه 17 / 7 / 1398صادره هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیه خانم محدثه سادات عنبری 
) از مح��ل مالکیت آقای س��ید محمدعلی فقیه ( فرزند س��یدجعفر صادره از قاین 

بش��ماره شناس��نامه 480 و کدملی 0889842574 در شش��دانگ یک باب مغازه 
بمس��احت ۶0,24 مترمربع در قس��متی از پالک ۶12- اصل��ی واقع در بخش 11 
قاینات واقع در ش��هر قاین - خیابان جانبازان - روبروی جانبازان 8 خریداری شده 
از احدی از ورثه سید محمدعلی فقیه مالک رسمی سه دانگ مشاع از پالک فوق.

ش��ماره  پرون��ده  کالس��ه   1398۶0308002000345 ش��ماره  رأی  2-براب��ر 
1398114408002000002 مورخ��ه 17 / 7 / 1398صادره هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی قاین تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رامین ایمانی مفرد ) 
از مح��ل مالکیت حاج رجب نعمت پور و معصومه نعمت پور( فرزند احمد صادره از 
زاهدان بش��ماره شناسنامه 3۶10582111 و کدملی 3۶10582111 در سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ دو باب مغازه همکف و فوقانی بمساحت 50 ,57 متر مربع در 
قسمتی از پالک 785- اصلی واقع در بخش 11 قاینات واقع در شهر قاین - خیابان 
ش��هید امین زاده خریداری شده محل مالکیت حاج رجب نعمت پور مالک رسمی 

4,5 دانگ مشاع و معصومه نعمت پور مالک 1,5 دانگ مشاع پالک فوق. 
ش��ماره  پرون��ده  کالس��ه   1398۶0308002000344 ش��ماره  رأی  3-براب��ر   
1398114408002000001 مورخه 17 / 7 / 1398 صادره هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در 
واح��د ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمع��ارض متقاضیه خانم فضه کاظم نژاد ) از 
مح��ل مالکیت حاج رج��ب نعمت پور و معصومه نعمت پور ( فرزند غالمرضا صادره 
از قاین بش��ماره شناس��نامه 21۶ و کدملی 0888979101 در سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ دو باب مغازه همکف و فوقانی بمس��احت 50 ,57 متر مربع در قسمتی 
از پالک 785- اصلی واقع در بخش 11 قاینات واقع در شهر قاین - خیابان شهید 
امین زاده خریداری ش��ده محل مالکیت حاج رجب نعمت پور مالک رس��می 4,5 

دانگ مشاع و معصومه نعمت پور مالک 5,1 دانگ مشاع پالک فوق.
 قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270- اصلی  

ش��ماره  پرون��ده  کالس��ه   1398۶0308002000349 ش��ماره  رأی  4-براب��ر   
1398114408002000040 مورخ��ه 18/ 7 / 1398 صادره هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در 
واح��د ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیه خانم کبری اس��دزاده ) از 
مح��ل مالکیت آقای س��ید علیرضا مجتهدزاده ( فرزند غالمحس��ین صادره از قاین 

بش��ماره شناس��نامه 13۶ و کدملی 08889922۶2 در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 910 متر مربع در تمامی پالک 220 فرعی از 1270-اصلی واقع 
در بخش 11 قاینات واقع در قاین - انتهای کوچه آذر و خریداری شده )مع الواسطه 
( از خانم افس��انه مجتهد زاده وکیل رس��می تمامی ورثه سید علیرضا مجتهدزاده 

مالک رسمی پالک فوق.
 محرز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر 
ب��ه منظ��ور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگه��ی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد 
و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد .9809799
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/28

علی صفائی فر 
 رییس  اداره  ثبت  اسنادو امالک  شهرستان  قاین 

آگهی عدم افراز پالک 7۳۱ فرعی از ۱7۱ اصلی مزرعه سوهانی بخش 2 بجنورد
بازگش��ت به تقاضای افراز خانم مهری ش��جاع یامی فرزند محمد ولی نس��بت به پالک 731 
فرعی از 171 اصلی واقع در مزرعه س��وهانی بخش 2 بجنورد ، نظریه ریاس��ت ثبت اس��ناد و 

امالک بجنورد به شرح ذیل اعالم می گردد:
)) ب��ا عنای��ت ب��ه مرات��ب م��ورد گ��زارش و ع��دم موافقت ب��ر اف��راز ش��ماره 98/82708 
مورخه1398/07/30 ش��هرداری محترم منطقه یک بجنورد درخواست افراز متقاضی ) خانم 
مهری ش��جاع یامی( در پالک 731 فرعی از 171 اصلی بخش 2 بجنورد رد می گردد. لذا در 
اجرای ماده 2)دو( قانون افراز وفروش امالک مش��اع این تصمیم به متقاضی ابالغ و نسبت به 
مالک مشاعی دیگر که مجهول المکان اعالم شده است آگهی گردد تا چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ ابالغ و از تاریخ انتشار اعتراضی دارند به دادگاه شهرستان مراجعه نمایند(( حال 
با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه متقاضی افراز از اعالم آدرس محل سکونت مالک مشاعی 
دیگر ) خانم فاطمه خانم گرمه( اظهار بی اطالعی و عجز نموده اند لذا بدینوسیله مراتب عدم 
افراز پالک فوق االشعار آگهی تا چنانچه مالک مشاعی دیگر اعتراضی دارند از تاریخ انتشار این 

آگهی ظرف مدت 10)ده( روز به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک مراجعه نمایند.
م الف: 925  آ-9809835 تاریخ انتشار: 1398/08/12

علیخان نادری  / رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان 
بجنورد به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

بخش 2 بجنورد
129 اصلی موسوم به ملکش

1-ششدانگ پالک 123 فرعی یک قطعه باغ
در روز چهارش��نبه ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت )1398/09/0۶( ساعت 9 در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد.
مالکیت: هادی اسدی فرزند فرج اهلل به شماره شناسنامه 17 شماره ملی 07599۶2091

1۶4- اصلی موسوم به حصار شیرعلی 
ششدانگ پالک 72۶7 فرعی یکباب منزل

در روز دو ش��نبه چهارم آذر ماه یکهزار و س��یصد و نود و هشت)1398/09/04( ساعت 8 در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد.

مالکیت : علی نقویان فرزند عبداله به شماره شناسنامه 381 به شماره ملی 0۶80۶014۶5
ل��ذا ب��ه موجب ماده 14 قانون ثب��ت امالک به صاحبان امالک و حق��وق ارتفاقی و مجاورین 
ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در 
محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد ش��د و اعتراضات مجاورین نس��بت به ح��دود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحب��ان ام��الک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نب��وده اند مطابق ماده 20 قانونی 
ثبت فقط سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد 
قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی معترضین می بایس��ت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم 

از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 923   آ-980983۶
تاریخ انتشار: 1398/08/12

احمداصغری شیروان
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد



12
یکشنبه 12 آبان  1398

  5 ربیع االول 1441 3 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9100 

فرهنگ و هنر

خبر

 بررسی خیانت های آمریکا به همپیمانانش 
در برنامه »عهدشکن«
»عهدشــکن«  هنر:  و  فرهنگ 
ازمعاونت سیاســی شبکه  کاری 
دو سیما است که در 12 قسمت 
به بررســی تجربیات مشابه دیگر 
کشــورها در اعتماد به معاهدات 
آمریکایی می پردازد. تقریبا هر ماه 

خبری درباره بدعهدی آمریکا نسبت به  برجام از رسانه های جمعی مخابره 
می شود موضوعی که از مباحث گرم شبکه های اجتماعی در دوره های مختلف 

نیز قلمداد می شود. اما آیا عهدشکنی آمریکا تنها محدود به ایران است؟
برای پاســخ به این پرسش  معاونت سیاسی شبکه دو برنامه ای متفاوت در 
موضوع بدعهدی های آمریکا روی آنتن برده است که موضوع آن عهدشکنی 

های آمریکا نسبت به دیگر اعضای جامعه بین الملل است. 
برنامه عهدشکن به تهیه کنندگی محمدرضا صباحی و کارگردانی امیرحسین 
دربهانی قرار است در 12 قســمت 20 دقیقه ای از امشب به مدت دوهفته 
ســاعت 21:0۵ ،خیانت های ایاالت متحده در برابر کشــورهای لیبی، کره 
شــمالی، کوبا و عراق و خروج یک جانبه این کشور از پیمان های نفتا، برتون 
وودز، کنوانسیون منع شــکنجه، توافق اقلیمی پاریس، پیمان موشک های 
ضدبالستیک، معاهده نیروهای متعارف اروپا، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 

و توافق اقلیمی پاریس را مورد بررسی قرار دهد.
از ویژگی های این برنامه مصاحبه با کارشناسان صاحبنظر بین المللی پیرامون 
عهدشکنی های آمریکا و قلدری هایی است که این کشور جامعه بین الملل را 

با آن تحت فشار قرار می دهد.

»فوق لیسانسه ها« از جمعه روی آنتن شبکه سه
مجموعه  ســوم  فصــل  فارس: 
تلویزیونــی »لیسانســه ها« با نام 
»فوق لیسانسه ها« بناست با پایان 
مجموعه »گیله وا« و از روز جمعه 
17 آبان ماه هر شب ساعت 20:4۵ 

روی آنتن شبکه سه سیما برود.
از بازیگران این مجموعه می توان هوتن شــکیبا، کاظم سیاح، امیرحسین 

رستمی، امیر کاظمی، متین ستوده، بیژن بنفشه خواه و... را نام برد.
ساخت فصل سوم نیز در اواخر اسفند ماه ۹7 کلید خورد و از هفته آینده روی 

آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت. 
از جمله تغییراتی که در این فصل صورت گرفته خروج بهنام تشکر در نقش 

پلیس در این سریال است که جای خود را به بازیگر دیگری داده است.

 نمایشگاه »عصیان« حسن روح االمین 
گشایش یافت

نقاشی  انفرادی  نمایشگاه  فارس: 
حسن روح االمین با عنوان مجموعه 

»عصیان« گشایش یافت.
نمایشــگاه انفرادی نقاشی حسن 
روح االمین با عنوان »عصیان« که 
شــامل منتخبی از آثار مجموعه 

عصیان است - جمعه 10 آبان ماه- در گالری آرتیبیشن گشایش یافت. 
بنا بر این گزارش، حســن روح االمین دانش آموخته رشته نقاشی است که 
فعالیت حرفه ای خود را در زمینه تصویرســازی از سال ۸2 آغاز کرده و پنج 
نمایشگاه انفرادی تصویرسازی برگزار کرد. وی در فاصله سال های ۹۵ تاکنون 
توانسته است نمایشگاه هایی از آثارش را در آلمان، فرانسه، بلژیک، کانادا، عراق 
و ایران برگزار کند. هم اکنون روح االمین با گزینش آثاری از این مجموعه خود 
نمایشگاهی از آثار اسب های عصیان را در آرتیبیشن به نمایش گذاشته است.

نمایش آثار نمایشگاه »عصیان« تا 1۹ آبان ماه ادامه دارد و از ساعت 11 صبح 
تا 20 شــب و در روزهای تعطیل از ساعت 1۶ تا 20 امکان بازدید عمومی 
وجود دارد. گالری آرتیبیشن واقع در خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه 
ارشاد، نرسیده به همت، گل نبی)غرب(، میدان احمدی روشن)کتابی(، خیابان 

ساسانی پور، خیابان قندی)دریا(، پالک ۶ واقع شده است.

600  اثر به جشنواره تئاتر خرمشهر رسید
فــارس: دبیر بیســت و دومین 
جشــنواره تئاتر فتح خرمشــهر 
گفت: وعده ســاخت دو پالتو در 
خرمشهر عملیاتی نشد. بچه های 
آبادان و خرمشــهر الیق بیش از 
این ها هستند، نباید کم لطفی به 

جنوبی ها بشــود. نشست رسانه ای بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح 
خرمشهر با حضور حمیدرضا آذرنگ؛ دبیر این دوره جشنواره، حمید نیلی؛ 
رئیس انجمن تئاتر و وحید فخر موسوی؛ رئیس شورای نظارت و ارزشیابی بر 
تئاتر در تئاتر شهر برگزار شد . در ابتدای نشست آذرنگ با ارائه آماری از ۶00 
اثر رســیده به جشنواره که 1۹0 اثر در بخش نمایش نامه نویسی بوده و قرار 
است پنج اثر از آن ها نیز منتشر شود، گفت: شرکت کنندگان جشنواره بین 
دهه های ۵0 تا 70 هستند. 3۶ کارگردان که از این بین هشت کارگردان زن 

و 2۸ کارگردان مرد هستند در جشنواره شرکت کردند.
وی با صحبت هایی درباره جنگ و رهایی از آن برای گرفتن جشن ملی گفت: 
دوســت داشتم پس از جشنواره این نشست برگزار شود تا راحت تر صحبت 
کنم .خیلی ها بودند که در این جشــنواره ما را تنها گذاشتند. من به خاطر 
هنر این سرزمین بغض دارم و باید بگویم که به جز مرکز هنرهای نمایشی و 
منطقه آزاد اروند همه ما را تنها گذاشتند. وی با اشاره به اینکه وعده ساخت دو 
پالتو در خرمشهر عملیاتی نشد، گفت: بچه های آبادان و خرمشهر الیق بیش 
از این ها هستند، نباید کم لطفی به جنوبی ها بشود.  در حال حاضر 1۶ استان 
در جشنواره حضور دارند و خوشبختانه تا انتها هم با ما می مانند. البته هتلی 
که ظرفیت 270 هنرمند با هم را در این ایام داشته باشد در خرمشهر نبود 

به همین دلیل دو هتل برای داوران و هنرمندان نزدیک به هم تهیه کردیم.
وی با اشــاره به شــرایط متفاوت داوری آثار گفت: داوری بخش خیابانی با 
مردم است. داوران نمایش نامه نویسی، نمایش های کوتاه و صحنه ای هم تا فردا 
قطعی می شوند. آذرنگ درباره بودجه هم توضیح داد: برآورد هزینه ها تا یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان است اما از وزارت ارشاد منطقه آزاد اروند قول 
2۵0 تا 400 میلیون تومان را به ما دادند. مرکز هنرهای نمایشــی هم قول 
2۵0 میلیون تومان را دادند که بیشتر این مبلغ برای اسکان و اقامت صرف 
می شود. دبیر جشنواره تئاتر فتح خرمشهر متذکر شد: افتخاری برای من است 
که امسال برای جشنواره 1۹0 نمایش نامه نوشته شد که پنج اثر از میان آن ها 

قرار است به چاپ برسد.

 فرهنگ و هنر/ جلیل فخرایی  محمد نیک  
خورمیزی متولد آبان  ماه 132۹ در محله نخریسی 
مشهد است که در کودکی با قرآن آشنا شد و به 
همراه پدرش که شاعر و مداح اهل بیت)ع( بود، 
در محافل ادبی و مذهبی شــرکت می کرد. پس 
از گذراندن تحصیالت ابتدایی و آشــنایی با شعر 
بزرگانی چون ســعدی و حافظ، در 12 ســالگی 
سرودن شــعر را آغاز کرد. وی پس از اخذ دیپلم 
ریاضی در مشهد و گذراندن خدمت سربازی در 
شیراز در بانک سپه مشغول به کار شد و با پست 
ریاست یکی از شعبه های این بانک به بازنشستگی 
رســید. وی بیش از ۵0 سال به کار سرودن شعر 
مشغول اســت و در انجمن های ادبی فرخ، اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اســالمی و انجمن ادبی رضوی مشهد 
حضوری فعال دارد. به سبب درک محضر شاعران 
بزرگ خراسانی و نیز حضور فعال این چهره ادبی 
در بیشتر انجمن ها و محافل شعر و ادب خراسان 
و همراهی با جوانان شــاعر و بیان منش و رفتار 
بزرگان شعر خراسان برای جوانان و نیز برپایی و 
مدیریت انجمن های ادبی گوناگون از جمله انجمن 
کمال ادب که محل حضور و تعامل پیشکسوتان 
و نسل جوان شعر خراســان است، می توان او را 

صندوقچه خاطرات و راوی شعر خراسان نامید.
از آثار محمد نیک می توان به این موارد اشــاره 
کرد: »هرگز گلی را پرپر نکردم« و »السالم علیک 
یا خورشید«. آثار او بارها در مطبوعات کشور به 
چاپ رســیده و از رادیو و تلویزیون پخش شده 
اســت. او همچنین در  کنگره های مختلف ادبی 

شرکت داشته است.
جمعه ای که گذشت سالروز 70 سالگی این شاعر 
بود. به همین انگیزه پای صحبت های او نشستیم 

تا از خاطرات ادبی اش برای ما بگوید. 

 چه شــد که به شعر و ادبیات عالقه مند 
شدید ؟

پدرم برای یادگیری قرآن من را به مکتب گذاشت. 
به همراه قرآن، حافظ و ســعدی هم می خواندم . 
پدرم شــاعر و مداح بود برای همین پای من به 
جلسات نوحه خوانی و شعر هم باز شد. در 1۵ یا 
1۶ سالگی شاعر بودم و حدود نیم قرن است که 

فعالیت ادبی می کنم. 

 نخستین شعری که سرودید چه شعری 
بود؟ 

نخستین شــعرم ســروده ای بود برای تولد امام 
رضا)ع( که روی آن آهنگ گذاشتم و اجرا کردم. 
مدیر مدرســه ام آقای ابوالقاســم صالحی، پدر 
آقای صالحی شاعر و معلم قرآن که نامش آقای 
فرشتیان بود هر دو برای آن سرود من را تشویق 

کردند و جایزه هم به من دادند. 

 فعالیت های ادبیتان را به طور رسمی از 
چه زمانی شروع کردید؟ 

بیش از نیم قرن است که فعالیت ادبی دارم. ابتدا 

در جلسات شعر و نوحه ســرایی پیش از انقالب 
شرکت می کردم و پس از انقالب در جشنواره های 
شعر شرکت کردم. مؤسس جلسات شعر بودم و 
در انجمن های ادبی به عنوان مجری و یا منتقد 
حضور داشــتم. ویراستاری، نقد و تصحیح اشعار 

شاعران جوان را هم انجام می دادم. 

 از محضر چه اســتادانی کســب فیض 
کردید؟ 

افتخار این را داشتم که از محضر غالمرضا قدسی 
مشهدی، استاد ذبیح اهلل صاحبکار و استاد احمد 
کمال پور کسب فیض کنم. از میان این بزرگواران 
از محضر استاد کمال پور به لحاظ ادب اجتماعی و 

ادب رفتار و گفتار بهره های زیادی بردم. 

 با توجه به اینکه همه شما را راوی شعر 
خراسان می دانند، سیر شعر خراسان را از 

گذشته تا حال چگونه می بینید؟ 
همه بزرگان ادب متفق القول هستند که خراسان 
محور شــعر ایران است. شــعر خراسانی، سبک 
خراسانی و شاعران خراسانی بهترین شعرا بودند. 

از فردوسی گرفته تا ملک الشعرای بهار سردمداران 
شاعران خراسان هستند. با اینکه در جریان های 
ادبی همیشه توالی سبک، رویداد و سلیقه وجود 
دارد اما باز هم شــعر خراســان رو به اوج است و 
شاعران خراسانی زبانزد و سرآمد هستند. غزل و 
قصیده در شعر خراسان همچنان جایگاه ویژه ای 

دارد. 

 آیا شعر خراسان را نسبت به گذشته رو 
به کمال می بینید؟ 

حس می کنم مطالعه و تجربیات شــاعران جوان 
نسبت به شاعران گذشته بسیار کم است اما ذوق 
و استعداد فراوانی دارند. با آنکه شعر خراسان هم 
متأثر از مسائل مهمی مثل انقالب و جنگ بود اما 
باز هم اعتقاد دارم شــعر آیینی همچنان پیشتاز 

است. 

 تا به حال در چه جشنواره هایی شرکت 
کرده اید؟ 

بله در جشنواره ها و شب شعرهای زیادی شرکت 
کرده ام و آثارم را به جشــنواره های اســتانی و 
کشــوری ارائه داده  و جوایزی هم گرفته ام که 
مورد توجه بوده اســت. مثاًل در کنگره شــعر 
عاشــورا که در اردبیل بود با مدیریت موسوی 
گرمارودی من به همراه تعداد زیادی از شاعران 
و آقای صاحبکار به اردبیل رفتیم و در آنجا شعر 
من توانست رتبه برترین شعر عاشورایی را از آن 
خود کند. از جشنواره امام رضا)ع( هم جوایزی 

گرفته ام. 

 مختصری از انجمن های قدیم مشــهد 
بگویید؟ 

پیش از انقالب سه جلسه مختص نوحه سرایان 
مرحوم آذر، مرحوم ســراج هاشمی و زنده یاد 
نجاتیان بوده اســت. جلسات شعر قبل انقالب 
هم جلسه شعر فرخ بود که تا بعد انقالب ادامه 
داشــت و در خانه فرخ و به سرپرســتی خود 
مرحوم فرخ برگزار می شــد. پــس از انقالب 
همین جلســه با مدیریت و سرپرستی مرحوم 

کمال برگزار شد. 
جلسه بعدی جلسه انجمن فردوسی بود که متعلق 

به مرحوم سرگرد نگارنده بود. 
همه این جلسات از کیفیت ادبی خوبی بهره مند 
بودند . اکنون هم جلسات متعددی در فرهنگسراها 
برگزار می شود اما به کیفیت آن جلسات نیستند. 

 خودتان جلسه مستقلی دارید؟ 
من در این جلســات مجری بودم و آثار ادبی ام 
هم منتشر شده است. نخستین کتابم 1۵ سال 
قبل با عنــوان »هرگز گلی را پرپر نکردم« که 
برگرفته از یکی از مصرع های شعر استاد کمال 
است، منتشــر شــد و دومین کتابم با عنوان 
»الســالم علیک یا خورشــید« توسط آستان 
قدس رضوی منتشر شده است. در حال حاضر 
هم چند کتاب شــعر آماده چاپ دارم که اگر 
فرصتی یا هزینه ای فراهم شــود آن ها را چاپ 
می کنــم . انجمن ادبی چهارنفره ای داشــتیم 
متشــکل از من، امیربرزگر، غالمرضا شکوهی 
و محمدعلی ساالری که با توجه به درگذشت 
دو بزرگوار امیر برزگر و مرحوم شــکوهی این 
جلسات توســط من و آقای ساالری همچنان 

برگزار می شود. 
در انجمــن حرم مطهر رضوی هــم بیش از 30 
سال بدون وقفه حضور داشته ام که در این انجمن 
بسیاری از شاعران بزرگوار مثل استاد شفق، دکتر 
ســاالری، دکتر منوری، جنــاب آقای کاظمی و 

بسیاری از دوستان حضور دارند. 

 جایگاه شــعر آیینی مشــهد را در 
مقایســه با جریان شــعر آیینی کشور 

چگونه می بینید؟ 
وجود بارگاه منور رضوی موجب شــده مشهد 
تبدیل به پایگاه ادبی آیینی کشور شود. انجمن 
ادبی رضوی بسیار تأثیرگذار بوده و سطح شعر 
آیینی این شهر و اســتان را در قیاس با سایر 
اســتان ها باال برده است و حتی بر شعر آیینی 

کشور هم تأثیر گذاشته است. 
 

 آیا مشهد و جلسات ادبی اش هنوز هم 
برای شاعران و بزرگان ادب سراسر کشور 

جاذبه گردشگری دارد؟ 
بله هنوز هم این جایگاه را دارد . بســیاری از 
شــاعران مانند گذشــته به مشهد که می آیند 
حتماً به انجمن شعر رضوی سر می زنند چون 
این انجمن قدمت زیــادی دارد و بیش از 30 
سال است که برپاست. البته وجود بارگاه منور 
رضوی و آرامگاه فردوســی هــر مؤمن و ادب 

دوستی را به مشهد می کشاند. 

 اگر بخواهیم از آسیب های شعر خراسان 
صحبت کنیم به چه مواردی اشاره می کنید؟ 
شاعران بسیاری از خراســان به سمت پایتخت 
مهاجرت کرده اند و آن هم به دلیل این است که 
رسانه ها به شاعر و هنرمند پایتخت نشین توجه 
بیشــتری می کنند. شــاید اگر اخوان به تهران 
مهاجرت نمی کرد، اخوان ثالث نمی شــد و عماد 

خراسانی هم همین طور. 
استاد قهرمان در مشهد ماند و فعالیت ادبی اش 
را در همین شــهر ادامه داد امــا فقط یک یا 
دو بزرگداشــت برای او برگزار شــد، در حالی 
که شــاعران پایتخت نشــین حتی اگر در حد 
استادان ساکن در مشــهد هم نباشند بیشتر 
مورد توجه هســتند و چندیــن بار برای آن ها 

مراسم بزرگداشت برگزار می شود. 

 نظرتان راجع به جریان های ادبی شــعر 
معاصر چیست؟ 

تعداد زیادی شــاعر جــوان بااســتعداد وارد 
عرصه ادبی شــده اند کــه این عزیــزان باید 
مطالعه بیشتری داشته باشــند و آثار بزرگان 
ادب فارســی مثل حافظ، مولوی، ســعدی و 
شــاهنامه فردوســی را بخوانند اما متأسفانه 
گاهــی می بینیم از این آثــار حتی نمی توانند 
روخوانی کنند. مسئله بعدی این است که این 
شــاعران باید نقدپذیر باشند و نظر استادان را 

مورد توجه قرار دهند.

برش

متفق القول  ادب  بزرگان  همه 
شعر  محور  خراسان  که  هستند 
خراسانی،  شعر  است.  ایران 
شاعران  و  خراسانی  سبک 
خراسانی بهترین شعرا بودند. از 
فردوسی گرفته تا ملک الشعرای 
شاعران  سردمداران  بهار 

خراسان  هستند

فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: ســریال های تلویزیونی در سال های 
اخیر به ســاخت درام های خانوادگی و عاشقانه های تاریخی خالصه 
شده در حالی که اواخر دهه ۸0، حضور سریال های معمایی و جنایی 
در قاب جادویی پررنگ تر بود. یکی از کارگردان های فعال در ساخت 
سریال های جنایی و پلیسی تلویزیون مسعود آب پرور، کارگردان سریال 
»هوش ســیاه 1 و 2« اســت که چند سالی می شود از او و آثارش در 

سینما و تلویزیون خبری نیست.
این کارگردان درباره اینکه دو فصل سریال هوش  سیاه در دوره خودش 
با اقبال خوبی از سوی مخاطبان تلویزیون مواجه شد چرا فصل سوم 
این مجموعه ساخته نشد، به خبرنگار ما گفت: ما برای سریال هوش 
ســیاه تا 100 قسمت فکر کرده بودیم ولی دیگر زمینه ساخت با آن 

گروه وجود نداشت و خیلی مایل نیستم که درباره اش صحبت کنم.
وی در پاســخ به اینکه به ساخت سریال جدید با ژانر اکشن و پلیسی 
برای تلویزیون فکر می کند، توضیح داد: قصه در این زمینه داریم و سه 

چهار سالی می شود که آماده است ولی تولید آن کمی  پرهزینه است. 
در واقع تلویزیون نیاز به شریک دارد و من هم نمی توانم دنبال شریک 
باشم به همین دلیل فعالً دست نگه داشتم تا ببینم چه زمانی امکان 
ساخت آن مهیا می شود که دست به کار شوم.  وی با بیان اینکه چهار 
سال اســت که طرحی برای ساخت سریال معمایی دارد، اظهار کرد: 
پس از سریال هوش ســیاه تحقیقات گسترده ای را برای ساخت کار 
جدیدمان آغاز کردیم که نگارش آن ســه سال زمان برد و چهارسال 
است که آماده اســت در واقع آن از سال ۹1 آماده به کار است اما به 

دلیل نبود بودجه، ساخت آن متوقف شده است.
آب پرور درباره کار جدید ســینمایی اش هم گفت: اوایل پاییز ســال 
گذشــته جرقه ساخت یک کار سینمایی جدید را زدم و سرمایه گذار 
بــرای آن پیدا کردم اما چون در تب و تاب جشــنواره فیلم فجر بود 
و تولیدات ســینمایی رونق گرفته بود، سرمایه گذار تأکید داشت که 
نقش های اصلی فیلم را سه بازیگر شناخته شده سینما بازی کنند و 

متأسفانه هنرپیشه پیدا نکردیم و کار انجام نشد.
وی در پاسخ به اینکه پیدا نشدن بازیگران شناخته شده برای فیلمش 
به خاطر مشغله های کاری آن ها بوده یا توافق بر سر میزان دستمزدها، 
عنوان کرد: اصالً ماجرا به میزان دســتمزد نرسید بلکه گرفتاری ها و 
برنامه های کاری زیادی داشتند. بازیگرانی که برای فیلم مدنظر داشتیم 

برای چند فیلم قرارداد بسته بودند و دستمان خالی ماند.
ایــن کارگــردان با بیان اینکــه ژانر فیلم جدیــدش جنایی بوده 
اســت، گفت: کم کار شــدنم دست خودم نیســت چون شرایط 
ســاخت فیلم و سریال برایم مهیا نیســت در حالی که من پر از 
ظرفیت برای ســاخت کار جدید هستم. شــاید هم هنوز نوبت به 
ما نرســیده است. در شــرایط فعلی یا باید سرمایه داشته باشی و 
خودت فیلمت را بسازی یا اینکه بلد باشی و آن قدر حاشیه ایجاد 
 کنی که ســرمایه گذارها سراغت بیایند که من هیچ کدام از این ها 

را ندارم.  

»مسعود آب پرور« :

کم کار شدنم دست 
خودم نیست

چهره خبر

سینماسینما

مسعود فراستی در برنامه هفت: 

»خانه پدری« فیلمی ضدملی است
نوید محمدزاده در نمایش »متری شیش و نیم« در توکیو:  

برای این نقش موهایم سفید شد
فرهنگ و هنر: برنامه ســینمایی »هفت« بامداد شنبه 
11 آبان از شــبکه سوم ســیما روی آنتن رفت. در بخش 
میز نقد این برنامه، جواد طوســی، رئیس اســبق انجمن 
منتقدان درباره توقیف فیلم سینمایی »خانه پدری« گفت: 
چرا باید فضایی ایجاد کنیم که خودبه خود یک فیلمساز 
و سریال ســاز در مظان اتهامات بیش از حد قرار بگیرند؟ 
تعادل، توازن و شــرط انصاف را به جا آوردن،  الزمه عرصه 
فرهنگ ماست. این فیلمساز یک پیشینه ای دارد هرچقدر 

هم نگاه نقادانه به فیلمش داشته باشیم.
وی افزود: »خانه پدری« ولو اینکه تخطی هایی هم از قانون 
و حقوق شــهروندی داشته اســت اما بهتر این بود که در 
قالب امربه معــروف و نهی از منکر ، یک ضرب االجل مثاًل 
4۸ ســاعته برایش تعیین می شــد و اگر اصالحات انجام 
نمی  گرفت، آن وقت روش ســلبی به کار گرفته می شــد. 
چون با بازنگری و اصالحات نمایش فیلم می  توانست ادامه 
یابد. چرا مخالف خوان و اپوزسیون می سازیم در حالی که 

می توانیم زمینه آشتی پذیری را فراهم کنیم؟ 
مسعود فراستی گفت: فکر می کنم چهار ، پنج سال پیش 
نظرم را درباره »خانه پدری«  پرسیدند و نظرم را گفتم. آن 
موقع گفتم فیلمـ  و نه فیلمسازـ  ضدملی است و همچنان 

بر این باورم که فیلم ضدملی است. 
این منتقد گفت: »خانه پدری«  از نظر تکنیکی، فضاسازی و 
خلق شخصیت ها به شدت ضعیف است و ابداً فرم ندارد. در 
لحظه دخترکشی جای دوربین عیاری را اگر در نظر بگیرید 
که به نظرم نآاگاهانه است اما در دفاع از خشونت است. این 
است که مضمون گرایی نیست و این اشکال اول فیلم است.

وی ادامه داد: اشــکال دوم فیلم تعمیمی است که عیاری 
می دهد؛ واقعه ای که ۸0 سال است ادامه می یابد و مدام در 
یک دایره بسته تکرار می شود. من در تمام طول عمرم این 

نخستین فیلمی بود که آن زمان موافق بودم اکران نشود به 
خصوص در خارج چون در خارج نمایش آن فیلم به معنی 
این است که ایرانی ها نه تنها فاندامنتالیست هستند بلکه 
تروریست هســتند، ماقبل مدرنیزم اند و نزدیک به داعش 
و طالبــان! آیا این تعمیم با آگاهی و شــعور انجام گرفته 
اســت؟ به نظر من عیاری در دام موضوع افتاده و عامدانه 
نیست اما این تعمیم دیگر بی شعورانه نیست، یک جامعه 
»خانه پدری« است که ۸0 سال زن ها در آن توسری خور 
و هیچ کاره هســتند و مدام مردساالری برقرار است و مدام 

جنایت را ادامه می دهد. 
این منتقد گفت: موضعم اکران فیلم »خانه پدری« بود 
چون بعد از این همه سال سکوت و بایکوت، این خودبه 
خود یک تابو شــده بود که عــده ای می خواهند آن را 
ببینند. چون وقتی اکران می شــد همه آن را می دیدند 
و می شــد آن را یک نقد جامع فرهنگی در یک جامعه 
رو به جلو دانســت اما با پایین آمــدن فیلم این امکان 
بسته شد. نقد کارش مسلح کردن آدم ها، آگاهی دادن 

و فرهنگ سازی است.

ایسنا: سعید روستایی و نوید محمدزاده کارگردان و بازیگر 
فیلم »متری شــیش و نیم« با مخاطبان و خبرنگاران در 
جشنواره فیلم توکیو در دو سانس مختلف گفت وگو کردند.

مخاطبان ژاپنی عالقه مند به سینمای ایران تمامی ظرفیت 
دو سالن نمایش دهنده این فیلم را پر کردند.

در نخســتین نوبت نمایش که دیــروز 11 آبان  ماه برگزار 
شد، خبرنگاران ژاپنی مخاطبان اصلی فیلم بودند و پس از 
نمایش با حضور نوید محمدزاده، بازیگر و سعید روستایی، 

کارگردان نشست کوتاهی با خبرنگاران برگزار شد.
روســتایی و محمدزاده از هیجان ســفر به ژاپن گفتند و 
از مخاطبانشــان برای حضور در سالن تشکر کردند. آن ها 

همچنین از عالقه شان به سینمای »کوروساوا« گفتند.
در ایــن نشســت پرســش های مختلفی دربــاره برخی 
سکانس های فیلم پرسیده شد، مثالً مخاطبی درباره صحنه 
ترافیک ایجاد شده در فیلم پرسید که روستایی پاسخ داد: 
این ترافیک را برای فیلم ایجاد کردیم و این سکانس در یک 

روز فیلمبرداری شد.
مخاطب دیگری از سعید روستایی درباره موضوع فیلم یعنی 
موادمخدر پرســید که آیا رابطه ای با فقر دارد و او پاســخ 
داد: به هرحال فقر و اعتیاد با هم رابطه دارند اما در کشور 
ما عالوه بر این موضوع، آنچه اهمیت دارد این اســت که 
موقعیت جغرافیایی کشورمان موجب شده میزان موادمخدر 
در آن فراوانی داشــته باشــد. مبارزات گسترده ای در این 

زمینه انجام می شود ولی نمی تواند کامالً کنترل شود.
نوید محمــدزاده نیز در بخش دیگری از این نشســت از 
دومین همکاری اش با سعید روستایی سخن گفت و ادامه 
داد: پس از »ابــد و یک روز« این فیلم دومین فیلم من و 

سعید روستایی است که با هم همکاری می کنیم.
وی یادآور شــد: وقتی قرار است با هم کار کنیم از یک یا 

دو ســال قبل درباره نقش با هم صحبت می کنیم و آدمی 
را که قرار است بسازیم می شناسیم و سعی می کنیم آن را 

دراماتیک کنیم.
سعید روســتایی در پاسخ به پرسشی درباره فضای تلخی 
که در فیلم وجود دارد و تصویر ویران  شــهر که آیا تخیلی 
هم در آن هست، تصریح کرد: دست گذاشتن روی بعضی 
از مشکالت جامعه به معنای نشان دادن ویران  شهر نیست. 
اگر تصویری از یک خانه نشان بدهیم که زن و شوهر دارند 
از هم طالق می گیرند آیا این نشان دهنده کل جامعه است 
و می گویند همه در کل کشور دارند از هم جدا می شوند؟! 
موضوع این فیلم هم در بخشی از جامعه اتفاق افتاده و در 
مکانی اتفاق افتاده که ممکن است آدم ها خیلی در آن رفت 

و آمد نداشته باشند، ولی این  گونه نیست که ذهنی باشد.
نوید محمدزاده نیز در پاســخ به این پرسش که وقتی در 
نقشی همچون »متری شیش و نیم« بازی می کند چقدر 
از خود واقعی اش فاصله می گیرد، توضیح داد: برای بازی در 
این نقش موهایم ســفید شد. نقش ها بخشی از وجود من 

می شوند و در روح آدم تأثیر می گذارند. 

گفت وگو با محمد نیک  شاعر پیشکسوت

شعر آیینی خراسان بر شعر کشور تأثیر گذاشته است


	9
	10-11
	12 new new new

