
بهفرزندممیگویم
همزمــان با ۱۳ آبان ســالروز مبــارزه با 
استکبار جهانی، جمعی از کاربران توییتر، 
با انتشار هشتگ #به_فرزندم_می گویم و 
#مرگ_بر_آمریکا در صفحات شــخصی 
خود، کمپینی را برای بازخوانی اسناد النه 
جاسوسی برای فرزندانشان به راه انداختند. 
در ادامه یک نمونه از توییت های منتشــر 
شده در این زمینه را می خوانید: »به فرزندم می گویم آمریکا کشوری است 250 
ساله که 222 سال با همه دنیا جنگیده و به بهانه صلح، کشتار کرده و حقوق بشر 
را زیر پا گذاشته است... به فرزندم می گویم چه اسنادی از النه جاسوسی بیرون 
آمده. تک تکشان را برایش بازخوانی می کنم؛ چون نباید تاریخ را فراموش کند«.

آخرینبرگازدفتردیکته
سید محمود رضوی با انتشار یک پست 
توییتری به شایعات مجازی در خصوص 
توقف فعالیت های سینمایی اش دامن زد. 
آقای تهیه کننده در این پســت، از تهیه 
فیلمی با مضمون تسخیر النه جاسوسی 
نوشــت که قرار بود تا چهلمین سالگرد 
تسخیر به ســرانجام برســد. رضوی در 
توییتر نوشته است: »سال گذشته در ۳0  سالگی مرصاد ،با خون دل ردخون را 
به جشنواره رساندیم و امسال خیلی تالش کردیم تا بتوانیم در چهلمین سال 
تسخیر النه جاسوسی، تسخیر را روایت کنیم، نشد که بشود. شاید قسمت این 

بود که ماجرای نیمروز2 آخرین برگ از دفتر دیکته های ما باشد«.

توضیحاتیدرباره»لتیان«
پســت  آخریــن  در  جدیــدی  امیــر 
درباره  را  توضیحاتی  اینســتاگرامی اش، 
فیلم ســینمایی »لتیان«، منتشر کرده 
اســت. جدیدی نوشته است: »لتیان« به 
کارگردانی علی تیموری، تهیه کنندگی 
مجید مطلبی و بــا فیلم نامه ای از اکتای 
براهنی و آناهیتا تیموریان به زودی وارد 
مرحله ســاخت جلوه های ویژه ، توسط جواد مطوری می شود. مطوری سال 
گذشته برای »مسخره باز« سیمرغ بلورین بهترین جلوه های بصری را دریافت 
کرد. در فیلم پربازیگر »لتیان«، امیر جدیدی، پری ناز ایزدیار، ســارا بهرامی، 
حسن معجونی، ستاره پسیانی، علیرضا ثانی فر، امین طاهری بازی می کنند. 
نخستین نمایش »لتیان« در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

مثلیکمعجزه
فاطمــه عبــادی، برنده نهایی مســابقه 
»عصــر جدید« بــا انتشــار تصویری از 
جدیدترین نقاشــی اش در اینســتاگرام 
نوشت: »تو این دنیا هر آدمی با یه چیزی 
خوشــحاله و ازش لــذت می بره...یکی 
از لذتبخش ترین چیزهــای زندگی من 
نقاشیه. هر نقاشی برام مثل یه َسَفره. با هر 
شروع من هم نقاش می شم، هم نقش... باهاش زندگی می کنم و با حال وهوا 
و احساســی که داره اُنس می گیرم. نقاشی برای من مثل یک معجزه است... 

معجزه ای که هر لحظه حس زنده بودن روبهم یادآوری می کنه«.

مجیدتربتزادهخیلی هم بی دلیل و بهانه ســراغ 
»ستارخان« نرفته ایم. اینکه این روزها، از گوشه و کنار 
فضای مجازی، از گوشه و کنار فضای خبری و رسانه ای 
کشور و حتی از دل جمعیتی که برای علقه و عالقه های 
ورزشی شهرشــان در ورزشگاهی کنار هم نشسته اند، 
زمزمه هــای قومیت گرایــی و نمادهای تجزیه طلبی 
به گوش و چشم می رســد، وادارمان می کند از کسی 
بنویســیم که نماد عزت و غیرت ملی است؛ بنابراین، 
بهانه نوشــتن از ستارخان را، همان معدود هموطنانی 
بدانند که پــای برخی تعصب های قومــی، فراموش 
کرده اند، ســتارخان قــره داغی، وقتی نامه کنســول 
روس برای پناهنده شــدن به پرچم این امپراتوری به 
دستش رسید، به رگ قومیت گرایی یا تعصب آذری اش 
بر نخورد. ســتارخان، نامه کنسول روس را توهین به 
غیرت ملی و میهنی اش قلمداد کرد و پاسخ داد: »من 
می خواهــم هفت کشــور زیر پرچم ایران و اســالم و 
حضرت ابوالفضل )ع( باشند... شما پیشنهاد می کنید 

بروم زیر پرچم بیگانه«؟

 به مکتب نرفت
روســتای » بیشــک« از توابع » ورزقــان«، آنچنان 
مشهورنیست اما روزگاری جوانانش در خطه آذربایجان 
به مردان نبرد معروف بودند. »ســتارقره داغی« فرزند 
حاج حســن در این روستا به دنیا آمد و الزم به گفتن 
نیســت که دالوری و جنگاوری اش به مردان بی باک 
همین خطه رفته بود. با همه این ویژگی ها و همچنین 
توانایی سوارکاری، تیراندازی و... شاید اگر زندگی برخی 
اتفاقات را ســر راه او قرار نمی داد و یا او را به ســمت 
بســیاری از رخدادهــای مهــم آن دوره ُهل نمی داد، 
» ستار« پس از سال ها شــاگردی کردن در کنار پدر 
بزازش، در نهایت برای خودش پارچه فروش مستقلی 
می شد و زندگی آرامی را سپری می کرد. یا اینکه پس از 
مدتی جوانی کردن و عّیاری، سرش را با خرید وفروش 
اســب گرم می کرد و هرگز هم »سردار ملی« نمی شد. 
به خصوص اینکه بر اساس نوشته های رفیق گرمابه و 
گلستانش »اسماعیل امیرخیزی«: » مرحوم مشهدی 
ستار قره داغی، هرگز قدم به مکتب نگذاشت و درس 
نخوانده بود، چنان که الف از با نمی شناخت و از مزایای 
مشروطه هم چیزی نمی دانست؛ زیرا نه سواد داشت که 
کتاب و روزنامه بخواند و نه پول داشــت که به ممالک 
مشروطه مسافرت کرده از چگونگی وضع زندگانی مردم 
مســتحضر گردد. مردی عامی و بی سواد محض ولی 

باهوش و مستعد...«.

  وسوسه ها
همین ابتدای کار از بی سوادی »ستارخان« نگفتیم تا 
خدای ناکرده سردار ملی را از چشمتان بیندازیم. داریم 
واقعیت های تاریخی را می نویسیم و اینکه اگر قراربه این 
باشد، برخی خبرسازی ها، جنجال ها، تحریک های قومی 
و قبیله ای، حساســیت آفرینی ها و موش دواندن های 
برخی کشــورهای اطراف، سبب شــود عده ای غیرت 
قومیتی شــان بــاال بزند، خون جلوی چشمشــان را 
بگیرد تا پرچم بیگانه را در دست هایشان تکان بدهند، 
ســتارخان از همه مردان و زنان دوره خودش و امروز، 
برای جوگیر شــدن و َدم از قومیت زدن مســتحق تر 
است. به روزگاری که ستارخان در آن زندگی می کرد 
باید بیشــتر دقت کرد. هجوم استبداد، تهدید و حمله 

کشورهای بیگانه، حضور مدعیان سنتی و روشنفکرانی 
که َعلَم تجزیه و یا پان ترکیسم را باال برده بودند، همه و 
همه، افراد شجاع، با غیرت و اهل خطر کردن را وسوسه 
می کرد به تعصب های نژادی و قومی شــان پناه ببرند 
و در مســیر، هرجا پرچم بیگانه ای آن ها را به ســوی 
خودش خواند، نه نگویند. اما چه می شود که ستارخان 
با همه ایــن زمینه ها، فرصت ها و انگیزه هایی که برای 
متوسل شدن به تعصبات قومی و نژادی دارد، مشروطه 
و مشروطه خواهی را انتخاب می کند، حتی یک قدم از 
پرچم ایران فاصله نمی گیرد و به کمتر از ایرانی بودن و 

مسلمانی راضی نمی شود؟

  لوطی گری
از دوره کودکی و نوجوانی پســر سوم حاج حسن قره 
داغی، اخبار و اطالعات موثقی در دست نیست. برخی 
روحیه مبارزه جویی و یا انقالبیگری در او را به ماجرای 
کشته شــدن برادر بزرگش به دست حکومتی ها ربط 
می دهند و همین را سرآغاز یاغیگری اش می دانند. در 
هر حال با کشته شدن برادرش، خانواده از زادگاهشان 
کوچ می کنند تا در تبریز ساکن محله »امیر قیز« یا امیر 
خیز شوند. مورخان از جمله کسروی معتقدند، برهه ها و 
مقاطع خاصی از دوره تاریخی که ستارخان در آن ها قرار 
گرفت، در شکل گیری عقاید و اندیشه های آرمان گرایانه 
او بی تأثیر نیست . مهارت های اسب سواری و تیراندازی، 
او را به مهره ای قدرتمندتر تبدیل کرد،تا مدتی از جمله 
سواران حاکم خراسان باشــد. مورخان درباره روحیه 
بســیار مذهبی و ارادت او به اهل بیت)ع( به خصوص 
امیر المؤمنین)ع( و قسم هایی که فقط به نام »حضرت 
ابوالفضل)ع( می خورد و ســفرهایش به عتبات عالیات 
نیز نوشته اند. البته او پیش از این ها سابقه لوطی گری 
را هم داشت. می گویند در جوانی اش به جمع لوطیان 
تبریز پیوسته بود و در نهایت پس از درگیری با یکی از 
مأموران محمدعلی میرزا از شهر گریخته بود. خیلی از 
تاریخ نویسان معتقدند در این دوره، ستارخان به عیاری 
پرداخته بود و درراهزنی هایش از ثروتمندان می گرفت 
و بــه فقیران عطا می داد و چــاره ای جز مبارزه با جبر 

زمانه خود نداشت. 

  قسم نامه ملی
جوانی و پیش از ســردار ملی شدنش را این طور هم 
روایــت کرده اند: »پس از مدت ها عیــاری و راهزنی با 
پادرمیانی بزرگان و معتمدان محل به شــهر بازگشت 
و تا مدتی به کار خرید و فروش اســب مشغول شد. با 
همه این سوابقی که ممکن است امروزه سوءپیشینه به 
حساب بیاید، ستارخان اما به درستکاری و امانتداری در 
تبریز شهرت داشت. آن قدر که خیلی از مالکان شهر، 

حفاظت از اموال خودشان را به او می سپردند«.
با همه آنچه گفتیم، این فقط دســت تقدیر نیست 
که ســتارخان را در مســیر قیام مشروطه خواهان 
و رخدادهــای پس از آن قرار می دهــد. چه اینکه 
اعتقــادات مذهبــی و روحیــه ملــی و میهنی او 
انگیزه های می شــوند تا ســتارخان وقتی حیثیت و 
تمامیت ایران را در خطر می بیند، میان زندگی آرام 
و بی دردســر آن هم پس از یــک دوره یاغیگری و 
جنگ و گریز، دوباره جنگ، سختی و خطر مرگ را 
انتخاب کند. بنابراین تعجبی ندارد که تاریخ نویسان 
و شاهدانی از همان دوره درباره انگیزه ها و روحیات 

او بنویســند: »ایــران را تا حد پرســتش دوســت 
می داشــت و به استقالل آن از دل و جان عالقه مند 
بود... به اســالم و تشــیع و ائمه اطهار )ع( سخت 
ارادت می ورزید و معتقد بود برای آدمی که مخالف 
ظلم و ســتم اســت، تضادی میان ایران دوستی و 
اســالم خواهی وجود ندارد«. در قســم نامه ای هم 
کــه در ۱9 رجب ۱۳۳8 قمری در تهران با یارانش 
امضا می کند، حرفی جز »کوشش در راه دین مبین 
اسالم و بقای مشروطیت و استقالل مملکت ایران« 

نیامده است.

 بقیه ماجرا
با پا گرفتن نهضت مشــروطیت در ایران، ستارخان 
هم کــه از دســتگاه حاکمه ناراضی بــود، به صف 
مجاهدان مسلح و مشــروطه خواه پیوست. در برابر 
قشــون عظیم محمدعلی شــاه که پس از به توپ 
بســتن مجلس شــورای ملی و تعطیلــی آن، برای 
طرد و دســتگیر کردن مشــروطه خواهان تبریز به 
آذربایجان گســیل شده بود، ایستادگی کرد و بنای 
مقاومت گذاشــت. در این هنگام ســتارخان دعوت 
انجمن ایالتی آذربایجان که خود را جانشین مجلس 
بمباران شــده معرفی می کرد، قبول کرد. در همین 
انجمن بود که در ســال ۱۳25 قمری به واســطه 
رشادت های ستارخان و باقرخان به آنان لقب سردار 
ملی و ساالر ملی اعطا شد. ستارخان مردم را بر ضد 
اردوی دولتــی فراخواند و حدود یک ســال در برابر 
قوای دولتی ایســتادگی کرد و نگذاشت شهر تبریز 

به دست طرفداران محمدعلی شاه بیفتد.
رهبری مجاهــدان تبریــز، ارامنــه و قفقازی ها و 
همچنین مقاومت شدید و طاقت فرسا در کنار اهالی 
تبریــز در مقابل ۳5 تا ۴0 هزار نفر قشــون دولتی 

شهرتش را از مرز ها فراتر برد.
وقتی قوای روســیه بــا موافقت دولــت انگلیس و 
محمدعلی شاه، با گذر از مرز به سوی تبریز حرکت 
کردنــد و راه جلفا را گشــودند، ســتارخان و دیگر 
مجاهدان تلگرافی به این مضمون به محمدعلی شاه 
فرستادند: »شاه به جای پدر و توده به جای فرزندان 
است. اگر رنجشی میان پدر و فرزندان رخ دهد نباید 
همسایگان پا به میان گذارند. ما هرچه می خواستیم 
از آن در می گذریــم و شــهر را بــه اعلی حضــرت 
می ســپاریم. هر رفتاری که با ما می خواهند بکنند 
و اعلی حضرت بی درنگ دستور دهند که راه خواربار 
باز شــود و جایی برای گذشــتن سپاهیان روس به 

ایران باز نماند«.
بقیه ماجراها و نبردهای او را تا پیروزی مشــروطه 
خواهان و آمدن ستارخان به تهران را می دانید. این 
را هم البد شــنیده اید که » ســردار ملی« با وجود 
اختالف نظر زیاد با باقرخان )ســاالر ملی( هربار که 
مسئله ایران و تمامیت آن می آید وسط، اختالف ها 
را کنــار می گذارند و دوشــادوش هــم می جنگند. 
سرانجام سردار ملی اما تلخ است. مردی که در برابر 
اســتبداد سرخم نکرده بود، گول شعارهای فریبنده 
جدایی طلبان را نخــورده بود و زیر پرچم بیگانه ها 
هم حرکت نکرده بود، درپایان وقتی دســتور خلع 
سالح مجاهدان مشروطه خواه رسید، زیر بار نرفت 
و در همین درگیری ها زخمی شــد و سپس از دنیا 

رفت.

باشهدادر»باکو«

محسنذوالفقاری:معطلی لب مرز و خستگی اتوبوس سوارِی چندین 
ساعته هیچ رمقی برایمان نگذاشــته بود! خارج رفتن زمینی هم عالمی 
دارد! از ترمینال تا محل اســکان بدون جســت وجو و پرس وجو در مورد 
مســیرهای مترو و اتوبوس تاکســی دربســت گرفتیم! به محل اسکان 
رسیدیم. اســتراحتی کوتاه کردیم و چند لیوان چای ترکی خوردیم و از 
فرصت باقیمانده تا شــب استفاده کردیم و راهی خیابان های باکو شدیم. 
اول از همه به »ایچری شــهر« رفتیم که همــان ارگ باکو و بافت قدیم 
شــهر اســت با چند قلعه و دروازه معروف. بعد از آن به بهانه مردم نگاری 
و مردم شناســی به سمت برج های ســه قلو شعله حرکت کردیم. باالخره 
نزدیکی هــای غروب بود که به نزدیک ترین نمای برج رســیدیم. تصمیم 

گرفتیم اول در پارک دوری بزنیم. 
تابلو بزرگ کنار پارک توجه ام را به خودش جلب کرد. دوستم را صدا زدم 
و گفتم: اینجا چی نوشــته؟ گفت: »اس« که زیرش ویرگول باشه »ش« 
خونده میشــه... این پسوند آخرش هم نشــونه جمع هست. پس میشه 
خیابان شهدا ... خودش هم تعجب کرد! جدای از اینکه اینجا چرا اسمش 
خیابان شهداست، یاد اتفاقات اخیر در کشور خودمان افتادم و حذف نام 

شهید از تابلو خیابان ها!
بعد از نماز با یک اســتاد دانشگاه آذری زبان که فارسی هم بلد بود، قرار 
مالقات گذاشــته بودیم. بعد از ســالم و احوال پرسی سریع شروع کرد تا 
از آذربایجــان و باکو بگویــد. از منطقه ای که در آن بودیم شــروع کرد. 
اول از همه هم از ماجرایی گفت که در واقع جواب پرســش یک ســاعت 
پیش ما بود درباره خیابان شــهدا: »در 20 ژانویه ۱990 تعداد زیادی از 
مردم آذربایجان به دســت نیروهای نظامی روس قتل عام  و در این مکان 
خاکســپاری می شــوند... این پارک قباًل به نام یکی از رهبران بلشویک 

شوروی بود. 
بعد از آن حادثه این پارک به پارک شــهدا معروف شــد و خیابان آن نیز 
به خیابان شــهدا تغییر نام پیدا کرد. در انتهای خیابان هم بنای یادبودی 
ســاخته شده و شعله آتشی به نشــانه احترام به آن ها روشن است که از 
داخل دریای خزر به خوبی نمایان اســت. هرســاله هم بزرگداشتی برای 
شــهدا در این مکان  که بهترین پارک شــهر و منطقه توریســتی است، 
برگزار می شــود. در این پارک قربانیان جنگ قــره باغ و یک هزارو ۱۳0 

سرباز ترکیه هم به خاک سپرده شده اند«.
بعد از این توضیحات، در مســیر و داخل ماشــین، داشــتم با خودم فکر 
می کــردم که حکومتــی تقریباً الئیــک، این گونــه از قربانیان جنگ و 
درگیری هایش، برای مردم قهرمان می ســازد و به آن ها احترام می گذارد، 
برخی مســئوالن شهری در کشــور ما، اما » عبارت« شهید را از جلو نام 
قهرمانان شــهید کشورمان بر می دارند... در همین افکار بودم که مسئول 

اردو زد پشتم و گفت پیاده شو رسیدیم!

 مجازآباد
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آتشاستقاللبهجاننفتیهامیافتد؟

سپاهان - تراکتور
فینال در هفته دهم

آغازهفتهسوملیگبرتروالیبال

رونمایی از پیام 
در مهران خالی

گفتوگوبانویسندهرمانیکهبهروزهایابتداییامامتامامزمانfپرداختهاست

برای دغدغه مندان عصر غیبت

همهجایایرانسرایمناست
قدسزندگی:با اینکه چند روز از دیدار 
دو تیم اســتقالل و تراکتور می گذرد، اما 
حاشیه های این بازی تمامی ندارد. ماجرا 
از آنجا آغاز شد که عده ای از تماشاچیان 
در هنگام تالوت قرآن، شروع به سروصدا 
کردند و پس از آن پرچم کشــور ترکیه را 
روی سر بردند. چند دقیقه بعد حتی کار 
بیشــتر باال گرفت و جمعی از این افراد در 
حمایت از کشــتار کردها در سوریه، سالم 
نظامی دادند و شروع به سردادن شعارهای 

نژاد پرستانه کردند. بازنشر فیلم های مربوط به این ماجرا در فضای مجازی هم 
حســابی سروصدا به راه انداخت. تاجایی که حتی وزارت کشور هم در واکنش 
به این حواشــی اعالم کرد هفت نفر را دســتگیر کرده است. هرچند برخی از 
رسانه ها می گویند همه چیز از پست اینستاگرامی وریا غفوری بازیکن استقالل 
در محکومیت ارتش ترکیه آغاز شد و هواداران تراکتور در اعتراض به این ماجرا، 
پرچــم ترکیه را باال برده اند، اما خوِد غفــوری می گوید:»من اصالً دنبال بحث 
سیاســی نیستم، بلکه صحبت من در خصوص آوارگی و کشته شدن کودکان 
است و نباید چنین اتفاقی در دنیا رخ دهد. من به ترک زبان ها احترام می گذارم«.

از آن طرف بعضی دیگر از رســانه ها هم می گویند ماجرا از پست اینستاگرامی 
مهدی ببری، بازیکن تراکتور آغاز شــده است. ببری چند روز پیش از بازی از 
اقدامات ارتش ترکیه حمایت کرده بود که واکنش شدید بسیاری از فوتبالی ها را 
در پی داشت. مثالً سیروان قربانی بازیکن تیم صنعت نفت با انتشار یک استوری 
در اینستاگرام به ببری و پست نژادپرستانه اش تاخته بود. کمیته انضباطی هم 

هردو بازیکن را تا اطالع ثانوی از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم کرد.
حاال پس از گذشت چند روز از این ماجرا و موج سواری رسانه های آن طرفی بر 
روی حواشی ورزشگاه یادگار امام، چهره های ورزشی و غیرورزشی نسبت به این 
ماجرا واکنش نشان داده اند. علی دایی در اینستاگرام نوشته است: »همه جای 
ایران ســرای من است به ایرانی بودن خودمان افتخار می کنیم و اجازه ندهیم 

شعار تجزیه طلبان در استادیوم ها باب شود.«
کیهان ملکی، بازیگر تلویزیون هم در اینستاگرام نوشته است: »همه ایران سرای 
من اســت. ایران بدون آذربایجان هرگز مباد. تفرقه افکنی نابخشودنیست. ُکرد 
هموطن من است. اختالفات خانوادگی را بین خودمان حل خواهیم کرد. ترکیه 
همسایه ماست . وارث عثمانی و تشابه زبانی را نباید با ملیت مشترک خلط کرد«.

یادیازستارخانسرداریکههیچوقتزیرپرچمبیگانهنرفت

یاشاسین ایران

سفر نوشت

روایت مجازی
تیمنکونامحرفیبرایگفتننداشت

 پرسپولیس موقتاً 
به یک قدمی صدر رسید
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حمیدرضا خداشــناس:  هفته دهم لیگ برتر فوتبال 
کشورمان که دیروز با دیدار فوالد و پرسپولیس شروع 
شــده بود، عصر امروز با انجام دو بازی حســاس ادامه 
می یابد و ســایر بازی های این هفته پنجشنبه و جمعه 
برگزار خواهد شــد. اما در بازی های امروز سپاهان در 
دیدار فینال  گونه لیگ در اصفهان میزبان تراکتور است 
و اســتقالل تهران در ورزشــگاه آزادی از صنعت نفت 
آبادان پذیرایی خواهد کرد. مروری داریم بر مهم ترین 

بازی های این هفته.

جنگ صدرنشینی در نصف جهان
بدون شــک حســاس ترین بازی هفته دهم لیگ برتر 
در اصفهان برگزار خواهد شــد؛ جایی که تیم های اول 
و دوم جدول به مصاف هم می رونــد و به نوعی جنگ 
صدرنشــینی را برگــزار می کنند. دیدار هــای این دو 
تیم همیشه جذاب و پرحاشــیه بوده است به  خصوص 
مواقعی که امیرقلعه نویی ســکان هدایت یکی از این 
دو تیم را برعهده داشــته است. از ســوی دیگر نتایج 
ضعیف این دو تیم در دو هفته گذشته و از دست دادن 
امتیاز های مهم در دو بازی قبلی شــان ســبب شده تا 
دیگر مدعیان بــه آن ها نزدیک تر شــوند و بازی امروز 
به واقع برای سپاهان و تراکتور حساسیتش چند برابر 
شــود. ژنرال به خوبی می داند شکســت برابر دنیزلی 
یعنی از دست دادن صدرنشینی و تساوی برابر تراکتور 
یعنی تهدید صدرنشینی از سوی دیگر مدعیان و در آن 
سو مصطفی پاشــا هم به این نکته واقف است که پس 
از شکست سنگین از اســتقالل، دست خالی برگشتن 
از نصف جهان به تبریز به نوعــی تهدید جایگاهش در 
نیمکت تراکتور خواهد بود. از نــکات جالب این دیدار 
می توان به تقابل کیانی که روزگاری کاپیتان تراکتور 
بود با تیم سابق خودش و همچنین احسان حاج صفی 
که روزگاری محبوب اصفهان بــود و حاال کاپیتان اول 
تبریز و از همه مهم تر امیر قلعه نویی و مصطفی دنیزلی 
سرمربیان سابق استقالل و پرسپولیس اشاره کرد. این 
نکته را نیز باید یادآور شــد که تراکتور 6 سال است در 
اصفهان نتوانســته سپاهان را ببرد و شــاید این مرتبه 
دنیزلــی این رکورد را بشــکند هر چند کار ســاده ای 

نیست.

شانس استقالل برای جهش در جدول
چهار پیروزی پیاپی در لیگ برتر کافی بود تا اســتقالل 

را از انتهای جدول باال بکشــد و به عنــوان یک مدعی 
معرفی کند تا خاطرات بد هفته هــای اول لیگ از ذهن 
هواداران این تیم پاک شود. حاال شاگردان استراماچونی 
در هفته دهم لیگ برتر به فکر پنجمین پیروزی پیاپی و 
البته امیدوار به جهش و قرار گرفتن در رده سوم جدول 
هســتند. آبی های پایتخت با توجه به تقابل مدعیان در 
باالی جدول فقط به کمی شانس نیاز دارند تا هفته دهم 
لیگ را با عنوان سومی به پایان رسانند. پس از پیروزی 
دیروز پرسپولیس مقابل فوالد، تساوی احتمالی سپاهان 
با تراکتور و بازی مستقیم آبی ها با صنعت نفت با توجه 
به بازی شــهرخودرو مقابل پارس جنوبــی که جمعه 
برگزار می شود اتفاقاتی است که می تواند سبب جهش 
شاگردان استراماچونی به باالی جدول شود. البته نباید 
فراموش کرد که حریف استقالل تیم کوچکی نیست و با 
نتایج درخشانی که در این فصل کسب کرده اکنون با 16 
امتیاز در رده پنجم قرار گرفته و شکست این تیم حتی 
در آزادی کار راحتی نخواهد بود. حضور اسکوچیچ کروات 
که به خوبی با فوتبال ایران آشناست و نتایج خوب صنعت 

نفت در مقابل بزرگان لیگ با این مربی در این فصل بیانگر 
این نکته است که استقالل روز آسانی نخواهد داشت.9 
بازی و تنها یک شکست برابر پرسپولیس کارنامه موفق 

مرد کروات صنعت نفت است. 

رؤیای صدرنشینی شهرخودرو
پس از دوبازی باال دیگر دیــدار مهم این هفته جمعه 
ساعت 16 در ورزشــگاه امام رضا)ع( مشهد بین دو 
تیم شــهر خودرو و پارس جنوبی جم برگزار خواهد 
شد که اطالع شــاگردان یحیی گل محمدی از نتایج 
دیگــر مدعیان به نوعــی از نکات مثبــت این دیدار 
برای شــهرخودرو است. بدون شــک گل محمدی و 
شــاگردانش کار ســختی را برابر گل گهر قعرنشین 
نخواهند داشت و امروز چشم به اصفهان و ورزشگاه 
نقش جهان دارند تا نتیجــه دلخواه آنان رقم خورد؛ 
فقط کافی است تا بازی ســپاهان و تراکتور برنده ای 
نداشته باشــد، آن گاه شــهر خودرو عصر جمعه و با 
حمایت هوادارانش با یک پیروزی دلچسب خود را به 

امتیاز 20 می رســاند و هم امتیاز با سپاهان در صدر 
قرار می گیرد، البته با یک بــازی کمتر که می تواند 

برگ برنده یحیی باشد.

برنامه هفته دهم لیگ برتر:
سه شنبه ۱۴ آبان 

استقالل تهران– صنعت نفت آبادان- ساعت 15:30
فوالد مبارکه ســپاهان – تراکتورسازی تبریز- ساعت 

15:30

پنجشنبه ۱6 آبان
پیکان تهران– سایپا تهران

جمعه ۱۷ آبان ۹۸
ماشین سازی تبریز– ذوب آهن اصفهان

شهر خودرو – پارس جنوبی- ساعت 16- ورزشگاه امام رضا)ع( 
نفت مسجد سلیمان – نساجی مازندران

شاهین شهرداری بوشهر – گل گهرسیرجان

آتش استقالل به جان نفتی ها می افتد؟

سپاهان - تراکتور؛ فینال در هفته دهم

آندره گومز جراحی شد
ورزش: باشگاه اورتون درباره شرایط مصدومیت آندره گومز ستاره پرتغالی این تیم 
که یکشنبه شــب در جریان دیدار با تاتنهام با تکل خطرناک سون بازیکن این تیم 
مصدوم شــده بود توضیحاتی ارائه کرد. در بیانیه باشگاه اورتون آمده: »آندره گومز 
بازیکن ما که در بازی با تاتنهام از ناحیه قوزک پا دچار آســیب دیدگی شده امروز 
دوشنبه تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت. بعد از تست های انجام شده تأیید شد 
که او از ناحیه قوزک پا دچار در رفتگی و شکستگی شده است. اطالعات بیشتر در 

این باره  متعاقباً اعالم خواهد شد.«

بالوتلی: انکارکنندگان نژادپرستی مرد نیستند
ورزش: ستاره مشهور تیم برشا که در بازی مقابل ورونا به دلیل توهین نژادپرستانه به او قصد 
ترک زمین را داشت می گوید کسانی که این توهین  را تکذیب می کنند باید شرم کنند. ماریو 
بالوتلی بعد از پایان بازی خطاب به »یوریچ« و »ِستی«، سرمربی و رئیس باشگاه ورونا گفت: »از 
همه هم تیمی هایم در زمین فوتبال و بیرون از آن که با من ابراز همبستگی کردند و به خاطر 
همه پیام هایی که هواداران برایم فرستادند متشکرم. شما نشان دادید که مرد واقعی هستید 
و نه مثل کسانی که همه شواهد را انکار کردند. به کسانی هم که صدای میمون درمی آوردند 
می گویم شرم تان باد. جلوی بچه ها، همسر، پدر و مادر، دوست و آشنا و فامیل تان، شرم تان باد.«

کاپلو: میالن بی شخصیت است
ورزش: سرمربی سابق روسونری از وضعیت و عملکرد این تیم در فصل جاری رقابت های 
سری A انتقاد کرد و بازیکنان به خصوص پاکتا و لئائو را سطح پایین دانست. فابیو کاپلو 
می گوید: »آن ها هیچ شــخصیتی ندارند و در حد ارزشی که برایشــان تعیین شده بود، 
عمل نکرده اند. پاکتا بازیکن خوبی است اما االن چنین چیزی را نشان نمی دهد. لئائو هم 
با بازی اش مقابل التزیو مرا عصبی کرد. او زمانی کــه میالن تملک توپ ندارد هم باید به 
بازی کردن ادامه دهد. روز گذشــته او فقط زمانی بازی می کرد که پا به توپ بود. باز هم 
تکرار می کنم. مشکالتی که میالن با آن دست به گریبان است، بیشتر روانی است تا فنی!«

مالک ناپولی بازیکنانش را حبس کرد!
ورزش: در پی ثبت سومین بازی متوالی بدون پیروزی در کارنامه تیم فوتبال ناپولی 
در این فصل از رقابت های سری A، مالک و رئیس این باشگاه یعنی اورلیو دلورنتیس 
دستور داده که بازیکنان تیم به یک اردوی تمرینی اجباری برده شوند تا با این شیوه 
نه تنها آن ها را به نوعی بابت عملکرد ضعیفشــان مجازات کند، بلکه برای دو بازی 
سخت پیش رو آماده کند. او دستور داده که تا روز یکشنبه هفته آینده تمام بازیکنان 
را در مرکز تمرینی نگه دارند. این یعنی که آن ها یک هفته تمام قادر نخواهند بود به 

منازل خود بروند و باید شب و روز خود را در مرکز تمرینی تیم سپری کنند.

امیرمحمد سلطان پور: هفته نخســت از دور برگشت 
رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا امشب و فردا 
شب در نقاط مختلف این قاره آغاز می شود تا تیم ها کم کم 
تکلیف خود را برای صعود از این مرحله، رفتن به سرازیری 
لیگ اروپا و شاید حذف مشخص کنند. در زیر بازی های 
گروه های هشــتگانه را مرور می کنیم جایی که احتماالً 
شاهد قطعی شدن حضور دو یا ســه تیم به دور بعدی و 

احتماالً حذف قطعی چند باشگاه خواهیم بود.

گروه E؛ بازی تعیین کننده مدعیان در خانه
امشب رقابت های چهار گروه دوم ابتدا برگزار می شود و 
فردا گروه های A تا D شاهد به میدان رفتن تیم هایشان 
خواهند بود. در گروه E و از ساعت 23:30 لیورپول میزبان 
خنک بلژیک است و ناپولی از سالزبورگ پذیرایی می کند. 
در آخرین بازی دور رفت، لیورپول در زمین خنک پیروز 
شد و ناپولی سه امتیاز را در اتریش بدست آورد. این دو تیم 
با 7 و 6 امتیاز مدعی اصلی صعود به مرحله بعدی هستند 
و اگر امشب نیز پیروز شوند تکلیف تا حدود بسیار زیادی 

مشخص خواهد شد.

گروه F؛ بزرگ ترین بازی این هفته در دورتموند
در این گروه که اوضاع به خاطر حضور سه تیم قدرتمند 
مقداری پیچیده تر از گروه قبلی است، از ساعت 21:25 
بارسلونا در نیوکمپ میزبان اسالویا پراگ خواهد بود. این 
در حالی است که آبی و اناری پوشان در بازی قبلی همین 
تیم اهل جمهوری چک را با نتیجه 2-1 در خانه حریف 
شکست دادند و اگر امشــب نیز به پیروزی دست یابند با 
رساندن امتیازاتشان به 10، بیشــتر از نیمی از راه صعود 

را طی کرده اند.
از ساعت 23:30 دورتموند که در بازی قبلی خود از اینتر 
2- صفر شکست خورده و با چهار امتیاز با این تیم مساوی 

شده به دنبال انتقام خواهد بود. 

گروه G؛ نزدیک ترین گروه مسابقات
در این گروه از ساعت 21:25 زنیت با سردار آزمون میزبان 
تیم سرسخت الیپزیش است و از ساعت 23:30 نیز لیون 
در استادیو ژرالند به مصاف بنفیکا می رود. همان گونه که 
پیش بینی می شد گروه G بدون حضور یک غول اروپایی، 
احتماالً جزو پیچیده ترین گروه هــا خواهد بود و االن به 
جز الیپزیش 6 امتیازی، زنیت و لیــون چهارامتیازی و 
حتی بنفیکای ســه امتیازی نیز برای خود شانس صعود 

قائل هستند.

گروه H؛ ادامه روند درخشان تیم چلسی؟
 H صحبت از پیچیدگی شد، پس بهتر است نگاهی به گروه
بیندازیم جایی که با وجود رقابت نزدیک چلسی و آژاکس 6 
امتیازی، هر دو تیم صدای نفس های والنسیا با چهار امتیاز 
را به خوبی پشت سر خود حس می کنند. لیل با یک امتیاز 
شانسی ندارد مگر اینکه یک تغییر رویه جدی در نتایجش 

به وجود آورده و هر سه بازی برگشت خود را با سربلندی 
پشت سر بگذارد. امشب از 23:30 چلسی در استمفورد 
بریج میزبان نماینده هلند است و از همین ساعت والنسیا 

در مستایا مقابل لیل قرار می گیرد.
اما فردا شب نیز هشت بازی دیگر برگزار می شود که آن ها 

را مرور می کنیم:

گروه A؛ آزمون بزرگ دیگر برای زیدان
با وجود اینکه رئال مادرید با کسب سه امتیاز در استانبول 
اوضاع خود را در این مســابقات تا حدودی سروســامان 
داده است اما همچنان جای هیچ اشتباهی را ندارد. آن ها 
امشب در سانتیاگو برنابئو میزبان گاالتاسرای خواهند بود 
و به علت اینکه تا اینجا از سه بازی تنها چهارامتیاز دشت 
کرده اند حتماً باید با برد زمین را ترک کنند. در دیگر بازی 
پاریس که با 9 امتیاز تقریباً صعود خود را قطعی کرده و 
البته شرایط خوبی را در لیگ فرانسه نمی گذراند میزبان 

بروژ دو امتیازی است.

گروه B؛ ترس دوباره از نژادپرستی احتمالی
فردا شب بایرن در حالی میزبان المپیاکوس است که دیگر 
نیکو کوواچ را بر روی نیمکــت مربیگری خود نمی بیند. 
آن ها با وجود عملکرد نه چندان خوب در بوندس لیگا که 
همان عامل سبب اخراج ســرمربی کروات شد، در لیگ 
قهرمانان با کسب سه پیروزی از سه دیدار و به خصوص 
پیروزی کوبنده در زمین تاتنهام خود را به عنوان مدعی 
نشان دادند. در دیگر بازی این گروه تاتنهام چهار امتیازی 
باید در بلگراد مقابل ستاره ســرخ سه امتیازی به میدان 
برود. جای شــکی نیســت که در خالل این بازی باز هم 
درگیری های نژادپرســتانه ای را در این کشــور بر علیه 

بازیکنان سیاهپوست تاتنهام شاهد خواهیم بود.

گروه C؛ سیتی چمدانش را می بندد؟
در ایــن گــروه همان گونــه کــه پیش بینی می شــد 
منچسترســیتی آســان ترین کار ممکن را داشت و این 
تیم با کسب 9 امتیاز از سه بازی تا اینجای کار به آن جامه 
عمل پوشانده است. آن ها امشب در زمین آتاالنتا به دیدار 
ضعیف ترین تیم حاضر در این گروه می روند در حالی که 
بازی رفت را 5-1 بردند امشب می توانند صعود خود را به 
مرحله بعد قطعی کنند. دینامو و شاختار که هر دو با چهار 
امتیاز به دنبال کسب سهمیه دوم صعود هستند نیز بازی 

بسیار مهمی را در زاگرب برگزار خواهند کرد.

گروه D؛ شگفتی در کار نیست؟
در این گروه نیز تا اینجای کار شاهد بروز شگفتی نبودیم 
و یوونتوس و اتلتیکو با کسب هفت امتیاز از سه بازی خود 
را برای صعود آماده می کنند. بانوی پیر در مسکو میهمان 
لوکوموتیو سه امتیازی خواهد بود و نباید شکست بخورد در 
حالی که اتلتیکو در بای آرنا به مصاف لورکوزن می رود که 
به شکلی تعجب آور تاکنون امتیازی بدست نیاورده است.

ورزش: دومیــن هفتــه از رقابت های لیگ  برتــر والیبال 
باشگاه های کشور با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد که در 
پایان، تیم های فوالد سیرجان ایرانیان، شهرداری ارومیه و 
شهرداری ورامین مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند. 
در این هفته پیام مشهد استراحت داشت تا در آغاز هفته سوم 

در مشهد میزبان تیم پیکان باشد. 

غوغای دوباره مهران
پنجشنبه ساعت 17 نخستین میزبانی پیام در فصل جدید 
است. پیام که با کش و قوس های فراوان در آخرین ثانیه ها 
مجوز حضور در لیگ برتر را پیدا کرد امیدوار است در بازی 
پنجشنبه بتواند نخستین پیروزی فصل را مقابل پیکان هم 
بدست آورد.از داخل این تیم خبر می رسد 10 تا 15 درصد 
قراردادها هم پرداخت شده تا بازیکنان و کادر فنی با عزمی 
جزم برای ادامه لیگ به میدان روند. سالن مهران در حالی 
پذیرای بازی پیام و پیکان است که مشکالت سخت افزاری 
سال قبل را تا حدودی در این سالن برطرف کرده اند اما هنوز 
هم می توان پیش بینی کرد که در بازی های بزرگ خیلی از 
تماشاگران بیرون از سالن باقی بمانند. این در حالی است که با 
اعالم علی فرخی، مدیر کمیته انضباطی فدراسیون، تیم پیام 
خراسان با توجه به حواشی دیدار برگشت فصل گذشته با تیم 
شهرداری ورامین در مشهد و حکمی که در پایان فصل گذشته 
صادر شده بود، دو جلسه از حضور تماشاگران در ورزشگاه 
خانگی محروم است. بنابراین دو دیدار پیش روی تیم پیام 
خراسان در هفته های سوم و پنجم لیگ برتر سال جاری که 
این تیم در مشهد میزبان است، بدون حضور تماشاگر برگزار 

خواهد شد. 
گفتنی است، شــاگردان خداوردی در نخستین بازی خود 

مقابل شهرداری ورامین 3 بر صفر شکست خوردند.

شکست پیکان
اتفاقاً پیکان هم در هفته دوم 3 بر 2 نتیجه را به میهمان 
خود شهرداری ورامین مدافع عنوان قهرمانی واگذار کرد. 
در این بازی شــاگردان محمد ترکاشوند ست نخست، 
ســوم و پنجــم را 25-20، 25-23 و 15-12 واگذار 
کردند و در ســت دوم و چهارم نیز بــا نتایج 19-25 و 

25-27 پیروز شدند. 

سایر نتایج
اما نخستین بازی هفته دوم در حالی با معرفی تیم فوالد به 
عنوان تیم برنده پایان یافت که اصالً برگزار نشد. حریف تیم 
فوالد سیرجان یعنی شهروند اراک به دلیل مشکالت مالی 
نتوانست خود را به سیرجان برساند تا به این ترتیب، تیم فوالد 

3 بر صفر برنده این دیدار معرفی شود. 
در ادامه تیم شــهرداری گنبد توانســت میزبان خود 
شهداب یزد را 3 بر صفر شکست دهد. اما حساس ترین 
بازی این هفته نیز میان تیم های شــهرداری ارومیه و 
سایپای تهران برگزار شد که در پایان، شاگردان مصطفی 
کارخانه در این  هفته  هــم 3 - 2 مقابل حریف خود تن 

به شکست دادند. 

برنامه هفته سوم: پنجشنبه 98/8/16
ـ پیکان تهران   پیام خراسان 

ـ شهرداری ارومیه  خاتم اردکان 
ـ فوالد سیرجان ایرانیان  شهرداری ورامین 

ـ شهداب یزد  سایپای تهران 
ـ کاله مازندران  شهروند اراک 

ـ فوالد سپاهان اصفهان  شهرداری گنبد 
راهیاب ملل مریوان نیز این هفته استراحت دارد.

دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا

کار صعود را همین حاال تمام کن!
آغاز هفته سوم لیگ برتر والیبال

رونمایی از پیام در مهران خالی

امیر عباس مالکی: هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال عصر امروز 
برگزار خواهد شد که در مهم ترین بازی های این هفته مس سونگون 
صدرنشین راهی ورامین شده تا برای حفظ جایگاهش با ستارگان 
دیدار کند. گیتی پسند در اصفهان جدال سختی را با حفاری اهواز 
خواهد داشت و فرش آرای مشهد نیز به ساوه سفر کرده تا از ساعت 

18:00برابر سن ایچ قرار گیرد.

رکورد مشهدی ها
فرش آرایی که از هفته دوم مسابقات لیگ برتر که اتفاقاً برابر همین 
سن ایچ ساوه در مشهد تن به شکست داد تاکنون باختی نداشته و 
خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی معرفی کرده است. شاگردان 
مجید مرتضایی که نیم فصل دوم را نیز با صالبت شروع کردند و با 

شکست تیم منسجم ستارگان ورامین توانستند به جایگاه سوم 
جدول صعود کنند حاال در ساوه در جست وجوی ادامه روند رو به 
رشدشان هستند و امیدوارند با کسب پیروزی در این دیدار و از سویی 
عدم نتیجه گیری مس و گیتی پسند که از قضا بازی های سختی 
در این هفته دارند به صدر جدول نزدیک تر بشــوند. با این تفاسیر 
باید منتظر بود و دید که شاگردان مجید مرتضایی روند 12 هفته 

شکست ناپذیری شان را حفظ می کنند یا خیر؟.

برنامه هفته پانزدهم  - سهشنبه 14 آبان 1398
شهروند ساری - مقاومت البرز  / ارژن شیراز - سوهان محمدسیما   
ستارگان ورامین - مس سونگون  / اهورا بهبهان - هایپرشهر شاهین شهر  
/  شاهین کرمانشاه - آذرخش بندرعباس  / گیتی پسند  - حفاری اهواز 

ورزش :تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار هفته دهم 
با پیروزی مقابل فوالد خوزســتان موقتاً بــه رده دوم جدول 
رده بندی رسید. در حالی که بازی با فشار فوالد روی دروازه 
پرسپولیس آغاز شده بود، روح اهلل سیف اللهی در دقیقه ششم 
بازی مرتکب خطای پنالتی شــد تا در همان دقایق نخست 
پرسپولیسی ها به یک پنالتی دست پیدا کنند.مهدی ترابی در 
دقیقه 8 از روی نقطه پنالتی دروازه فوالد را باز کرد. ضربه او بعد 
از برخورد به دیرک دروازه، با خوش شانسی تبدیل به گل شد. 
بازی تا دقیقه ۴0 پرسرعت و در عین حال با اشتباهات فراوان 
دو تیم در خط حمله همراه بود و هیچ حمله خطرناکی روی 
دروازه ها خلق نشد. پرسپولیس توانست در دقیقه ۴2 موقعیت 
خطرناکی را روی ضد حمله تند و تیز مهدی ترابی خلق کند. 

پاس ترابی در عمق دفاع فوالد موجب تک به تک شدن وحید 
امیری با شهاب گردان شد که ضربه او به گردان برخورد کرد و 
به کرنر رفت. بازی در نیمه دوم همانند نیمه نخست با سرعت و 
پاس های اشتباه دو تیم همراه بود. در دقیقه 6۴، مهدی شیری 
از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت زدن کرد که ضربه او را 
شهاب گردان به کرنر فرســتاد.در دقیقه 66، صابر حردانی با 
شوتی از فاصله 30 متری دروازه بیرانوند را تهدید کرد اما این 
دروازه بان با واکنش خوب تــوپ را راهی کرنر کرد..در دقایق 
پایانی تعدادی از هواداران اقدام به استفاده از مواد دودزا کردند 
تا اشکان خورشــیدی برای دقایقی بازی را متوقف کند اما با 
پراکنده  شدن دود، بازی ادامه پیدا کرد.این دیدار در نهایت با 

حساب یک بر صفر  به سود پرسپولیس خاتمه یافت.

پیگیری لیگ برتر کشتی آزاد 
در تهران و مشهد

ورزش: هفته اول و دوم دور برگشــت لیگ برتر کشتی آزاد و 
همچنین یک مسابقه معوقه از دور رفت روزهای پنجشنبه و 

جمعه هفته جاری 16 و 17 آبان ماه برگزار می شود.

دیدار معوقه از هفته سوم دور رفت:
گروه ب:»#تا ثبت جهانی توس« - رعد پدافند ستارگان ساری 

)16 آبان ماه، ساعت 17- سالن شهید بهشتی مشهد(

هفته اول و دوم دور برگشت:
گروه الف: بازار بزرگ ایران - آسانســور و پله برقی بهران، 

پاس تهران )16 آبان ماه، ســاعت 11، سالن شهدای هفتم 
تیر تهران

هیئت کشــتی خرم آباد - رعدپدافند ستارگان ساری )17 
آبان ماه، ساعت 9 – سالن شهید بهشتی مشهد(

»#تا ثبت جهانی توس« - دانشگاه آزاداسالمی مازندران )17 
آبان ماه، ساعت 10 – سالن شهید بهشتی مشهد(

دانشگاه آزاداسالمی مازندران- رعدپدافند ستارگان ساری 
)17 آبان ماه، ساعت 17– سالن شهید بهشتی مشهد(

هیئت کشــتی خرم آبــاد - »#تا ثبت جهانــی توس« )17 
آبان ماه، ساعت 18:30– سالن شهید بهشتی مشهد(

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال

فرش آرا به دنبال پیروزی ساده در ساوه
تیم نکونام حرفی برای گفتن نداشت

پرسپولیس موقتاً به یک قدمی صدر رسید

ضد  حمله

استراماچونی: بازی با صنعت نفت 
سخت ترین بازی ماست

ورزش: آندره آ استراماچونی در نشست خبری پیش از دیدار استقالل 
مقابل صنعت نفت آبادان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال تصریح کرد: 
با توجه به اینکه نفت بازیکنان خیلــی گرانقیمتی ندارد، اما بهترین 
نتایج را گرفته اســت. آن ها ذهنیت واضح برای بــازی کردن دارند. 
بنابراین این دیدار بازی ســختی خواهد بود. مدل بازی کردن آن ها 
در مقابل  استقالل مشکل ساز اســت. من با بازیکنانم شفاف صحبت 
کردم که این بازی تست بلوغی برای ما خواهد بود، چرا که اعضای تیم 
از نتایج کسب شده خوشحال هستند، اما هیچ دلیلی ندارد. از زمانی 
که من اینجا حضور دارم دیدار مقابل صنعت نفت سخت ترین بازی 
ما خواهد بود. بازیکنان باید متوجه باشند که ما فوق العاده نیستیم و 

تنها تیم خوبی هستیم. 

اسکوچیچ: برای بردن استقالل برنامه داریم
ورزش: ســرمربی صنعت نفت آبادان در نشســت خبری پیش بازی 
مقابل استقالل گفت: ما مقابل تیمی قوی و با سابقه بازی می کنیم که 
برای ما قابل احترام است. آن ها بعد از شروع بدی که داشتند، شرایط 
خوبی دارند. از سوی دیگر ما با این که شرایط سختی را گذراندیم و با 
آن مواجه هســتیم، در این فصل خوب بازی می کنیم. من عادت دارم 
که با مشکالت کنار بیایم. ما به استقالل احترام می گذاریم ولی فوتبال 
غیرقابل پیش بینی است.اســکوچیچ درباره اینکه آیا تیمش می تواند 
مقابل اســتقالل همانند تراکتور به پیروزی برســد، گفت : قطعاً برای 

بردن این تیم برنامه داریم.

تمجید AFC از ۱000 امتیازی شدن آبی ها
ورزش: اســتقالل با پیروزی در هفتــه نهم لیگ برتر ایــران مقابل 
تراکتورسازی به نخستین باشگاهی در تاریخ ایران تبدیل شد که از مرز 
1000 امتیاز گذشت و 1001 امتیازی شد.در این راستا صفحه رسمی 
اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار تصویری از استقاللی ها 
با عدد 1001 نوشت: استقالل نخستین باشگاه تاریخ لیگ ایران است 

که توانسته بیشتر از 1000 امتیاز کسب کند.

باقری بازی با نفت آبادان را از دست داد
ورزش: فرشید باقری که روز گذشته در تمرین استقالل حضور نداشت به 
دیدار مقابل نفت آبادان نمی رسد.این بازیکن به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه 
عضله دوقلوی پا به دیدار با نفت آبادان نمی رسد. البته با توجه به تعطیلی 
مسابقات بعد از پایان این مســابقه باقری می تواند به تمرینات تیم فوتبال 

استقالل اضافه شود.

پایان روزهای تیره برای کاوه رضایی
ورزش: شارلوا یکشنبه شب در هفته چهاردهم لیگ یک بلژیک برابر 
مشلن قرار گرفت که این دیدار با تســاوی 2 بر 2 به پایان رسید. کاوه 
رضایی همچون بازی قبل در این دیدار نیــز برای تیمش گلزنی کرد. 
رسانه بلژیکی بعد از این دیدار نوشت: گلزنی و درخشش کاوه رضایی 
در این دیدار یک پیام روشن داشت و آن هم اینکه این بازیکن ایرانی 
توانسته با اعتماد به نفس دوباره بار دیگر به روند گلزنی برگردد. رضایی 
در بروخه دوران خوبی نداشت ولی با بازگشــت به شارلوا توانست بار 
دیگر به تیمش کمک کند و گل های این بازیکن ایرانی نیز نشان داد که 
او اعتماد به نفس باالیی دارد. او هفته قبل نیز توانسته بود برای تیمش 
گلزنی کند و حاال رفته رفته در حال رسیدن به روزهای اوج خود است و 

این به منزله پایان روزهای تاریک برای کاوه محسوب می شود.

احتمال برگزاری دیدار امیدهای ایران و قطر
ورزش: حمید استیلی در آستانه آغاز اردوی تیم فوتبال امید ابتدا از 
اضافه شدن امیرحسین پیروانی به کادر فنی این تیم خبر داد و گفت: 
همه ما به خوبی می دانیم که کار سختی در پیش داریم و به همین دلیل 
از ابتدا به دنبال ایجاد کادری قدرتمند با حضور نفرات توانمند و با تجربه 
بودیم. ســرمربی تیم ملی امید ایران همچنین از احتمال انجام دیدار 
این تیم برابر قطر خبر داد و اظهار داشت:فدراسیون فوتبال قطر به ما 
پیشنهاد داد بعد از بازی مقابل اندونزی در دوحه برابر تیم المپیک قطر 
قرار بگیریم. این پیشنهاد از هر نظر فوق العاده است اما با بازی های لیگ 
تداخل دارد. بر همین اساس با آقای سعید فتاحی مذاکراتی داشتیم.

اگر شرایط فراهم شــود و بتوانیم امکان جا به جایی بازی ها را داشته 
باشیم می توانیم بعد از انجام دو مسابقه برابر اندونزی یک بازی بسیار 

مفید هم مقابل قطر برگزار کنیم.

منهای فوتبال

احسان حدادی: کار فرهنگی ام را از مشهد 
شروع می کنم

ورزش: احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک آسیا دنبال آغاز برنامه 
آماده سازی خود برای حضور در المپیک توکیو است. او مشهد را به عنوان 
نخستین شــهر برای برگزاری اردو انتخاب کرده است. حدادی در کنار 
تمرین قصد دارد دوره هایی را برای ورزشکاران نوجوان و جوان برگزار و 
تجربیات خود را به آن ها منتقل کند. این طرح نه تنها در مشهد بلکه قرار 
است در سایر نقاط کشور هم انجام شود. حدادی می گوید: هدفم از برگزاری 
اردو در مشهد اجازه از امام رضا)ع( برای انجام کار فرهنگی در کشور است. 
حدادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط فدراسیون و نزدیک 
بودن انتخابات آیا از این کار سوء برداشت نمی شود؟ بیان کرد: قرار نیست 
که در فدراسیون پست و سمت بگیرم و کاندیدای انتخابات شوم. برای کسی 
این کار سوء برداشت می شود که دنبال کاندیداتوری و رأی جمع کردن 
است اما من در  فدراسیون دو و میدانی هستم و هر کمکی از دستم بربیاید 

برای تمام افراد حاضر در دو و میدانی انجام می دهم.

NBA رکورد جدید غول یونانی در
ورزش: یانیس آنتته کومپو ستاره یونانی تیم بسکتبال میلواکی باکس که 
فصل گذشته عنوان ارزشمندترین بازیکن NBA را از آن خود کرده بود،  
رکورد جدیدی را در آغاز این فصل خلق کرد.او به عنوان نخستین بازیکنی 
در NBA شد که در 6 بازی نخست فصل 150 امتیاز، 80 ریباند و ۴0 

پاس منجر به گل را کسب کرده است.

سقوط دو پله ای برادران عالمیان 
در رنکینگ جهانی

ورزش: فدراسیون جهانی تنیس روی میز رنکینگ بازیکنان را در ماه 
نوامبر اعالم کرد و برادران عالمیان در این ماه سقوط کردند. نوشاد و نیما 
هر کدام  دو پله در رنکینگ جهانی ســقوط کردند. در بخش بانوان ندا 
شهسواری پنج پله سقوط و مهشید اشتری یک پله صعود داشت. اما در 
رده سنی زیر 18 سال امین احمدیان توانست در رده دوم رنکینگ جهانی 

قرار بگیرد و دو پله نسبت به رنکینگ قبلی باال بیاید.

یک بسکتبالیست اسپانیایی 
به لیگ برتر اضافه شد

ورزش: گراسین باکومانیا، بازیکن 211 سانتیمتری و اهل اسپانیاست که 
به تازگی به تیم بسکتبال توفارقان آذرشهر پیوسته است. این بازیکن 22 
ساله سابقه بازی در کشورهای کرواسی، اسپانیا، صربستان و آمریکا را در 
کارنامه دارد. توفارقان پیش از این یک بازیکن کانادایی را هم به خدمت 

گرفته بود.

هفته دهم لیگ برتر ایران
استقالل - صنعت نفت آبادان

    سهشنبه ۱۴ آبان - ساعت: ۱5:30 از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
زنیت - الیپزیش

    سهشنبه ۱۴ آبان -ساعت: 2۱:30 از شبکه ورزش

هفته دهم لیگ برتر ایران
سپاهان - تراکتور

          سهشنبه ۱۴ آبان - ساعت: ۱5:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
چلسی - آژاکس

                سهشنبه ۱۴ آبان - ساعت: 23:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
لوکوموتیو مسکو - یوونتوس

                چهارشنبه ۱5 آبان - ساعت: 2۱:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

      صفحه 10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/29

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001002820 ـ 1398/07/29 
هیئت اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ــی خسروی  فرزند محمد کلوخ بشماره شناسنامه 2314 و شماره ملی 0651891590   عیس
ــاحت 117/40 متر مربع قسمتی از پالک 1396  ــبت به ششدانگ یک باب منزل  به مس نس
ــتگردی  محرز گردیده است . لذا به منظور  -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت زینل دس
ــخاص  ــود در صورتی که اش ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش ــالع عم اط
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
ــید،ظرف مدت یک  ــلیم و پس از اخذ رس آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس
ــت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است  ــلیم اعتراض،دادخواس ماه از تاریخ تس
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.9809924
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/14                          

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/29
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001002952 ـ 1398/08/12 
هیئت اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ــماره شناسنامه 12  و شماره ملی 5239906262 نسبت  ــعبانی فرزند ابراهیم  بش کامران ش
ــمتی از پالک1396 -اصلی  ــاحت 130/86 متر مربع قس ــدانگ یکباب منزل  به مس به شش
ــت . لذا به منظور اطالع  ــل مالکیت رحمان مهرجو محرز گردیده اس ــش 2بیرجند از مح بخ
ــخاص نسبت به  ــود در صورتی که اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش
ــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی  ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش صدور س

ــید،ظرف مدت یک ماه  ــلیم و پس از اخذ رس ــه مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس ب
ــت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در  ــلیم اعتراض،دادخواس از تاریخ تس
ــند مالکیت صادر خواهد  ــورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

شد.9809925
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/14                          

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/29
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی  ــی موض آگه
ــماره 139860308001002844  ــمی            برابر رای ش ــند رس ــاختمانهای فاقد س و س
ــت ثبتی اراضی و  ــن تکلیف وضعی ــون تعیی ــوع قان ــت اول / دوم  موض ـ 1398/07/30 هیئ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
ــماره شناسنامه 0640194176 و  بالمعارض متقاضی آقای محمد نخعی فرزند کلوخ رضا بش
شماره ملی 0640194176  نسبت به ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 99/40 متر مربع 
ــش 2بیرجند از محل مالکیت  اقای ابولفضل  ــمتی از پالک 603 فرعی از 124-اصلی بخ قس
چهکندی نژاد محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  ــود در صورتی که اش روز آگهی می ش
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9809926
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/14                          

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/29
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

)آگهی تحدید حدود اختصاصی(
ــی واقع در بخش  ــی28 فرعی از 30- اصل ــدانگ پالک 942- فرع ــون تحدید حدود شش چ
ــت کتبی خانم نرگس اسماعیل زاده  ــب درخواس 1-طبس تاکنون بعمل نیامده اینک برحس

ــاعت 8 صبح روز  متقاضی ثبت وبارعایت مواد14و15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن س
سه شنبه مورخ 98/09/12 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله انتشار آگهی 
ــود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور به  از متقاضی و صاحبان امالک مجاوردعوت میش
ــبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و  ــانند وهرادعائی نس هم رس
ــته باشند میتوانند به استناد  ــانی که به عملیات تحدید حدود واخواهی داش ابراز دارند و کس
ماده 20 قانون ثبت و در اجرای مواد 74 و 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تحدید 
ــید دریافت نمایند  ــلیم و رس ــناد طبس تس ظرف یکماه اعتراض خود راکتبا به اداره ثبت اس
ــت خود را به مرجع ذیصالح  ــز ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض به اداره ثبت دادخواس ونی
قضائی تسلیم و گواهی الزم از مرجع قضائی مربوطه اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید در غیر 

اینصورت اقدامات قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد. آ-9809913
تاریخ انتشار: 14/ 08 / 98

غالمرضا کد خدائی / رئیس اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان طبس

)آگهی فقدان پرونده ثبتی(
ــه بند پالک 477 فرعی از 29- اصلی واقع در  ــدانگ یک قطع نظر به اینکه پرونده ثبتی شش

قطعه 6 از 
بخش1 طبس در جریان زلزله شهریور سال 1357 مفقود گردیده و تاکنون هم بدست نیامده 
، آگهی تحدیدی بنام آقای غالمرضا ابراهیمی ازپالک مزبور چاپ ومنتشر گردیده برابرگواهی 
139885621012000913- 98/7/7 -  شعبه امالک و بازداشتی سابقه ای در دفاتر موجود 
ــماره 102/6107-75/06/14  اداره کل  ــاهده نگردیده، لذا در اجرای دستور وارده به ش مش
ــود تا چنانچه کسانیکه نسبت به پالک  ــیله بشرح زیر آگهی میش محترم ثبت مراتب بدینوس
باال واخواهی یا اعتراضی داشته باشند بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت سی روز 
اعتراض و واخواهی خود را به همراه مدارک مستند به اداره ثبت اسناد طبس تحویل و رسید 
دریافت دارند واال حقش ساقط خواهد بود و درانقضاء مدت واخواهی دنباله عملیات ثبتی بنام 

مالک رسمی و دفاتر امالک مربوطه ومدارک معتبر ادامه خواهد یافت.آ-9809914
تاریخ انتشار: 14/ 08 / 98

غالمرضا کد خدائی 
 رئیس اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان طبس

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد 
ــمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید  عادی یا رس

ــریه آگهی های ثبتی )کثیر  ــرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش ق
االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.

1-کالسه پرونده 353-97 خانم طاهره براتی مطلق  فرزند علی محمد  در ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی به مساحت 295/45 متر مربع قسمتی از پالک شماره 34 فرعی از 13 اصلی 

باغات و حومه خریداری از مالک رسمی از مالکیت علی محمد براتی مطلق
2-کالسه پرونده 134-98  خانم فیروزه کاظم زاده فرزند رمضان  در ششدانگ یک باب منزل 
ــمتی از پالک شماره2 فرعی از 774 اصلی واقع در قطعه یک  ــاحت 125 متر مربع قس به مس

شیروان خریداری از مالک رسمی از مالکیت نسرین نوروزی رزمقان
ــه پرونده 025-97  خانم رحیمه ایمانی فرزند ابوطالب  در ششدانگ یک باب منزل  3-کالس
مسکونی به مساحت 157 متر مربع قسمتی از پالک شماره6467 فرعی از 13 اصلی باغات و 

حومه خریداری از مالک رسمی از ذیل مالکیت علی وثوقیان
ــدانگ  ــلطان رضانژاد فرزند محمد رحیم  در شش ــه پرونده 262-98  خانم رقیه س 4-کالس
ــاحت 306/46 متر مربع قسمتی از  ــتثنای ثمن اعیان به مس ــکونی به اس یک باب منزل مس
پالک شماره64 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه خریداری از مالک رسمی از تمامی مالکیت 

مشاعی متقاضی
ــین  در ششدانگ یک  ــه پرونده 263-98  آقای محرمعلی حیدرپور فرزند عبدالحس 5-کالس
ــمتی از پالک باقیمانده 292 )10723( فرعی  ــاحت 263/60 متر مربع قس باب منزل به مس

از13 اصلی باغات و حومه خریداری از مالک رسمی از مالکیت حسین روحانی
ــدانگ یک باب منزل  ــتگار فرزند فتحعلی  در شش ــه پرونده 278-96  علی اکبر رس 6-کالس
ــماره 95 فرعی از یک اصلی سه یک آب  ــاحت 154/15 متر مربع قسمتی از پالک ش به مس

خریداری از مالک رسمی از مالکیت براتعلی محمودی
ــندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ  ــیله به فروش    به این وس
ــتاها از تاریخ الصاق در محل  ــار آگهی و در روس می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از انتش
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین 
ــت به دادگاه عمومی  ــلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس باید ظرف یک ماه از تاریخ تس
ــل دهند. در صورتی که  ــت به اداره ثبت محل تحوی ــد و گواهی تقدیم دادخواس ــل نماین مح
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
ــند مالکیت  ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9809928
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/08/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/29
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

      صفحه 11

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603003979مورخ 1398/06/20 هیئت موضوع قانون تعیین 
وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک ناحیه 2 رش��ت، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای ابوالحس��ن کاوه کاردکر فرزند ابراهیم  
به شماره شناسنامه 35 صادره از صومعه سرا درقریه کردمحله در ششدانگ یک قطعه زمین 
مش��تمل بر س��اختمان  به مس��احت 209/81  مترمربع پالک فرعی  12734 از اصلی 90 
مف��روز مجزی از پ��الک 456 باقیمانده از اصلی 90 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از 
مالک رسمی آقای محرمعلی مصری شیرایه  محرز گردیده است ،. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
س��ند 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 یکماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.م 

الف 3661  آ-9809906
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/08/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 29 /1398/08 
حسین اسالمی کجیدی

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
ب��ه موجب دادنامه 970997517010123 صادره از ش��عبه 2 عمومی و حقوقی شهرس��تان 
تایباد محکوم علیهم قربانعلی، کبری، صغری، حسین، مریم، غالمحیدر، عذرا، زهرا و محمود 
فامیلی همگی با جرأت و هاجر محمدی و نوربی بی س��امانی با موضوع تقسیم ترکه و فروش 
مات��رک مرحوم غالمس��رور باجرأت محکوم هس��تند به فروش ماترک مرح��وم یکباب منزل 
مس��کونی به مس��احت 319/6 مترمربع پ��الک ثبتی 1397 فرع��ی از 250 اصلی بخش 14 
مش��هد طبق نظریه کارشناس��ی بشرح ذیل بابت اصل خواس��ته در حق گل محمد بأجرأت و 
مبلغ 1.800.000 ریال بابت نیم عش��ر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 20/970189 
که بعلت غیرقابل تقس��یم بودن وفق نظر کارشناس قیمت کل عرصه و اعیان به شرط تخلیه 
و تحوی��ل و فارغ از هرگونه دیون احتمالی جمعا مبلغ 1.523.450.000 ریال ارزیابی ش��ده 

اس��ت. بدینوسیله جهت فروش ش��روع مزایده ساعت 11 الی 12 روز 1398/09/10 در محل 
اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناس��ی شروع و 
به کس��ی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان 
می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایش��ان از مال داده 
ش��ود الزم به ذکر اس��ت 10٪ بهای مزایده في المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و 
مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد ش��د در صورتیکه به هردلیل خریدار در زمان 
مقرر بهای مزایده را نپردازد 10٪ سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد . ضمنا در صورتی 

که روز مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد .
مشخصات ملک :

ملک فوق الذکر در دو ناحیه ارزیابی گردیده اس��ت: 1- میزان عرصه ملک نامبرده براس��اس 
س��ند صدر االشاره به مس��احت 319/6 مترمربع )که از آن مقدار 121/5 مترمربع با قولنامه 
توس��ط آقای ناصر قرائی خریداری و تصرف ش��ده اس��ت و یکدس��تگاه س��اختمان مسکونی 
مس��تقل ساخته شده و هم اکنون استفاده میگردد( بوده که پس از کسر قطعه مذکور، مقدار 
مان��ده آن به مس��احت 198/1 متر مربع ب��ه ارزش هر مترمرب��ع 4.500.000 ریال جمعا به 
مبلغ 891.450.000 ریال میباش��د.2- اعیان مس��کونید طبقاتی به مساحت 230 مترمربع 
زیرزمین،همکف ویکم( و با قدمت حدود 40 سال آجر و آهن؛ به ارزش هر مترمربع میانگین 
2.400.000 ری��ال؛ جمع��ا به مبلغ 552.000.000 ریال میباش��د. ضمنا ملک مذکور دارای 
یک امتیاز آب، دو برق و دو گاز و درب و دیوار با ارزش جمعا 80.000.000 ریال میباش��د. 

آ-9809917   تاریخ انتشار : 1398/08/14
صادق دادمحمدی

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان تایباد

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه خانم معصومه ش��یرخوئی دارای شناس��نامه شماره 489 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 980175 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان ابوذر محله قاسمی به شناس��نامه 92 در تاریخ 1398/5/1 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  بی بی فاطمه مهدی دوست فرزند علی متولد 1337/1/1 به شماره ملی 0749495243 

مادر متوفی 
2- معصومه ش��یرخوئی فرزن��د احمد متولد 1366/6/30 به ش��ماره مل��ی 0749802510              

همسر متوفی
3- حنان��ه محله قاس��می فرزند ابوذر متولد 1387/4/29 به ش��ماره مل��ی 0740711857                 

فرزند متوفی 

4- حانی��ه محله قاس��می فرزند ابوذر متولد 1393/6/12 به ش��ماره مل��ی 0740926470               
فرزند متوفی 

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

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9809918
تاریخ انتشار : 1398/08/14 

سیدسعید هرمزی
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای جبار محمدی دارای شناسنامه شماره 9562 به شرح دادخواست به کالسه 
1/980287ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان نجیب اله نخستین بهلولی به شناس��نامه 1614 در تاریخ 1395/4/20 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  حبیب اله نخستین بهلولی شماره شناسنامه 7229 متولد 1342/7/1 محل صدور تربت 

جام پدر متوفی
2- زریم��اه فرائدی بهلولی ش��ماره شناس��نامه 928 متولد 1337/1/10 مح��ل صدور تایباد 

مادر متوفی
3- معصومه وطن دوس��ت بهلولی ش��ماره شناس��نامه 345 متولد 1364/4/10 صادره تایباد 

همسر متوفی
4- امیرحسین نخستین بهلولی شماره شناسنامه 0740592947 متولد 1383/4/12 صادره 

تایباد فرزند متوفی
5- حمیده نخس��تین بهلولی شماره شناس��نامه 0740644361 متولد 1384/12/11 صادره 

تایباد فرزند متوفی
6- یونس نخس��تین بهلولی شماره شناس��نامه 0740838210 متولد 1390/11/10 صادره 

تایباد فرزند متوفی
7- نجیب اله نخستین بهلولی شماره شناسنامه 0741020459 متولد 1395/12/19 صادره 

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

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9809919
تاریخ انتشار : 1398/08/14 

قنبر مرزانی / قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

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
3103- اصل��ی – آقای علی فاتحی فیض آباد شش��دانگ خانه باس��تثناء ثمنیه اعیانی بطور 
مف��روز قس��متی از پالک ثبتی براب��ر به مس��احت 131/10 مترمربع  بموجب رای ش��ماره 
1398603210060001681م��ورخ 1398/07/09 واقع در محله برالس��ویه تفت خریداری 

عادی از مرضیه فالح تفتی 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.آ-9809907
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه: 1398/08/14

تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه: 1398/08/29
امیر حسین جعفری ندوشن      

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی دعوت افراز
چون آقای رضا فروزان پور  فرزند عباس احدی از مالکین مش��اعی پالک 315 فرعی از 15- 
اصلی واقع   در بخش 2 سیس��تان شهرس��تان زابل طبق درخواست شماره 11692- ز  مورخ 
1398/7/6 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک 
مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که 
به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 
18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و 
کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا 
در ساعت 8 صبح روزشنبه مورخ 1398/9/2 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور 
بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد 

عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.آ-9809915  م الف:956
تاریخ انتشار : 1398/8/14 

مهدی پهلوانروی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

رنا
 ای

س :
عک
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فرهنگ و هنر

گزارش خبری

 آشنایی با صنایع ایرانی و چالش های پیش روی آن ها 
در مستند »خط تولید« 

روزنه ای در دیوار بی اعتمادی  به تولید ملی
فرهنگ و هنر/ نیک : »آیا با 
ایرانی می توان زندگی را  کاالی 
اداره کرد؟« این پرسشــی است 
که ســازندگان مســتند »خط 
تولید« در پنج قســمت سعی 
دارند با بررسی صنایع ایرانی به 

آن پاسخ بدهند. مستند سریالی خط تولید به کارگردانی حسن جعفری 
و تهیه کنندگی یاسر طالبی از تولیدات مرکز مستند سوره حوزه هنری 
اســت که از جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸ از شــبکه مستند سیما پخش شده 
اســت.این مستند که در پنج قسمت و در زمینه های مختلف اقتصادی 
و صنعت از قبیل صنایع غذایی، صنعت پوشــاک، صنعت لوازم خانگی 
و... تولید شــده به بررسی کیفی و موردی این صنایع به صورت میدانی 
می پردازد.عالقه مندان به آشنایی با صنایع ایرانی و چالش های پیش روی 
آن ها می توانند قسمت های بعدی این مستند را، چهارشنبه ۱۵ و جمعه 

۱۷ آبان از شبکه مستند دنبال کنند. 
حسن جعفری، کارگردان مستند خط تولید در گفت وگو با خبرنگار قدس 
با اشاره به تحقیقات میدانی در خصوص این مستند عنوان کرد: ساخت 
این مجموعه حدود یک سال زمان برد. بیشتر این زمان صرف پژوهش 
میدانی و تحقیقات در حوزه تولید و مصاحبه با تولیدکنندگان و دست 

اندرکاران این حوزه گذشت. 
وی درباره اینکه چطور به سراغ صنایعی از قبیل صنایع غذایی، صنعت 
پوشــاک، صنعت لوازم خانگی رفته اند، عنوان کــرد: انتخاب این موارد 
براساس پژوهشی بود که ما در ابتدا انجام دادیم. در تحقیقات بنای ما بر 
این بود که به سراغ صنایعی برویم که در کشور تولید به نسبت موفقی 

دارند و اکثر تولیدکنندگان روی آن ها مانور می دهند. 
جعفری در خصوص چالش هایی که پیش روی ســاخت این مجموعه 
بود، اظهار کرد: عمده ترین مشــکل ما در ساخت مستند عدم اطمینان 
تولیدکنندگان بود. خیلی از تولیدکنندگان با توجه به شرایطی که در آن 
بودند، حاضر به گفت وگو نمی شــدند. به عنوان مثال در بین این افراد 
صاحبان برندهای مطرح هم بودند اما متأسفانه این برندها خط تولیدشان 
تعطیل بود و آن ها نمی خواستند این موضوع یا موضوعاتی مانند اینکه 
مجبور به تعدیل نیرو شده اند، مطرح شود. این وضعیت برندها بود، تصور 
کنید شرایط برای مجموعه های کوچک تر و کم توان تر به چه شکل بود. 

وی با بیان اینکه هدف اولیه از ســاخت این مســتند به نوعی معرفی و 
تبلیــغ کاالی ایرانی بود، توضیح داد: ما در ابتدا بنا داشــتیم با معرفی 
برندهای ایرانی در حوزه هایی که حرفی برای گفتن داریم به نوعی مردم 
را با این کاال ها آشنا کرده و برای خرید کاالی ایرانی ترغیب کنیم اما در 
ادامه با مشکالت تولیدکنندگان روبه رو شده و تصمیم بر این شد که این 
مشکالت را هم بازتاب بدهیم. مشکالت تولیدکنندگان ما در هر صنف و 
قشر متفاوت است اما عمده ترین مشکل این صنایع این است که مردم 
خرید نمی کنند. وی در ادامه افزود: عمده مشکالت ما در حوزه پوشاک 
بیشتر از اینکه اقتصادی باشد، فرهنگی است. در این حوزه مردم عموماً 
برندهای ایرانی را نمی شناسند و به جای خرید از محصوالت داخلی به 
سراغ پوشاک کشورهای دیگر مانند ترکیه رفته اند. شاید برایتان جالب 
باشد بدانید یکی از تولیدکنندگان حوزه پوشاک که ما برای مصاحبه به 
سراغش رفتیم در روستایی برندش را راه اندازی کرده بود و محصولش را 
باکیفیت باال ارائه می کرد. این فرد می گفت: کاالی من در کشورم فروش 
نمی رود در حالی که برندم را در بازارهای ترکیه مشــاهده کرده ام. این 

نشان می دهد که ما در حوزه تبلیغات ضعیف هستیم. 
جعفری با اشاره به نحوه ساخت این مستند عنوان کرد: در این مستند 
مــا یک راوی داریم که در حقیقت به نوعی زبان مردم اســت و با طرح 
پرســش هایی مانند اینکه چرا کاالی ایرانی نمی خریم و غیره به سراغ 
چالش هایی می رود که مردم و تولید کننــدگان با صنایع ایرانی دارند. 
پس از طرح پرســش ها ما به سراغ پاسخ ها رفته ایم تا با رفع ابهامات به 
تولیدکنندگان ایران کمک کنیم. در حقیقت می خواستیم یک روزنه ای 

در این شرایط ایجاد شود. 
وی بزرگ ترین مشــکل مــردم و همچنین تولیدکننــدگان را عدم 
اطمینان می داند و می گوید: یک عدم اطمینان و اعتمادی بین مردم 
و کاالی ایرانی شکل گرفته است. ما در این مستند به سراغ علل این 
بی اعتمادی رفته ایم و پرســش های مردم را با تولیدکنندگان در میان 
گذاشته ایم. ریشه بیشــتر این بی اعتمادی ها شایعاتی است که درباره 
کاالی ایرانی به وجود آمده و کســی به آن پاســخ نگفته اســت. این 
بی اعتمــادی از طرفی بین تولیدکننده ، دولت و قانون گذار هم وجود 
دارد. ما پرســش ها و چالش های تولیدکننــدگان را نیز در این حوزه 

مطرح کرده ایم .
وی در پایان هم مردم، هم تولیدکنندگان و مسئوالن را مخاطب این اثر 
دانست و با بیان اینکه امیدوار است به جز مردم و تولیدکنندگان مسئوالن 
هم این مجموعه مســتند را ببینند، گفت: ما دراین مستند نگرانی های 
مردم و مشــکالت تولیدکنندگان را مطرح کردیم و سعی کردیم جلب 
اطمینان شــود. امیدواریم مسئوالن هم این مستند را ببینند و به نکات 
مطرح شــده توجه کنند. بدون شــک با جلب اعتماد مردم و تبلیغات 

درست، مردم به سراغ کاالهای ایرانی خواهند آمد.

 فرهنــگ و هنر/ فاطمه عامــل نیک  »حاء 
مشــدد« عنوان متفاوت رمانی اســت که با هدف 
پرداخت به روزهــای ابتدایی امامت امام زمان)عج( 
نگاشته شده است. این رمان با پرداختن به زندگی 
حکیمه خاتون)س( و حدیثه خاتون)س( از منظری 
متفاوت به جریانات دوره غیبت صغری می پردازد. 
نویســنده از روزهای پرالتهاب پس از شهادت امام 
حســن عســکری)ع( و آغاز امامت امام زمان)عج( 
روایت خود را شروع می کند و داستانش را با ماجرای 
تالش خلیفه وقت برای یافتن امام عصر و به شهادت 
رساندن ایشان ادامه می دهد. عترت اسماعیلی سعی 
کــرده در خالل حوادث تاریخــی در قالب رمان به 
بخشــی از زندگی این دو بانوی بزرگــوار بپردازد و 
نقش مهمی  را که ایفا کرده اند با مصالح داســتانی 
نشان دهد. به گفته کارشناسان نویسنده موفق شده 
در این اثر برای تمامی  کســانی که در دل داستان 
به انتظار کشف نکاتی ظریف از دل تاریخ و آشنایی 
با سیره زندگی اهل بیت)ع( هستند، اتفاقاتی تازه را 
رقم بزند و لطایف و دقایقی شیرین را برای آن ها به 
ارمغان بیاورد. اسماعیلی مدتی معلم بوده و سال ها به 
عنوان خبرنگار در مجله کتاب هفته،سپیده دانایی و 

همشهری ماه قلم زده است. 
این نویسنده درباره این اثر که نخستین رمان او پس 
از انتشار داســتان کوتاهش در مجموعه قصه های 
آمین اســت، به خبرنگار قدس گفت: کتاب »حاء 
مشدد« قرار بود در آغاز درباره زندگی حکیمه خاتون 
باشد. این بانوی بزرگوار دختر امام جواد)ع( و عمه امام 
حسن عسکری)ع( هستند. تحقیقات و پژوهش هایی 
که من انجام دادم در خصوص این خانم بود و بنا بود 
داستان با شهادت امام حسن عسکری)ع( شروع شود 
و به جریانات عصر غیبت و توطئه هایی بپردازد که 
پیرامون امامت حضرت مهدی)عج( شکل می گیرد. 

مــن در طول تحقیقاتی که در مورد آن عصر انجام 
مــی دادم، متوجه شــدم در کنــار حکیمه خاتون 
شــخصیت دیگری به نام حدیثه هم وجود دارد که 
مادربزرگ امام زمان)عج( و همســر امام  هادی)ع( 
هستند. ایشان در زمان تبعید امام حسن عسکری )ع( 
از مدینه به ســامرا در کنار حکیمه خاتون هستند 
و حضور مؤثری داشته اند و نام مستعار ایشان جده 
اســت. به همین خاطر این دو بانــوی بزرگوار را به 
عنوان شــخصیت های اصلی رمانــم انتخاب کردم 
و بنا شــد کتاب با محوریت ایــن دو بزرگوار پیش 
برود. داســتان با شهادت امام حسن عسکری)ع( و 
آغاز دوران غیبت صغری شروع شده و با فالش بک 
به چندین ســال قبل و دوران امامت امام جواد)ع( 
بازمی گردد و به نقش این دو بانو و سایر افرادی که 
نقشی در حفظ جان حضرت  مهدی)عج( و خنثی 

کردن این توطئه ها داشتند، می پردازد. 

 نقش آفرینی زنان در دوران مهم تشیع
وی در ادامــه افــزود: در دوران غیبت صغری افراد 
محدودی حضرت را می دیدند و افرادی که از حضور 

ایشــان اطالع داشتند  اندک بودند، به همین خاطر 
»حاءمشدد« رمانی زنانه است و به نقش آفرینی زنانی 
می پــردازد که در حفاظت از این امام بزرگوار نقش 
داشــته اند. همچنین در کنار این دو بانو در رمان، 
شخصیت زن دیگری به نام صغیل حضور دارد که 
او هم شــخصیت پررنگی دارد و کسی است که در 
آن زمان ادعا می کند امام زمان)عج( را باردار اســت 
چــون همان طور که می دانید در آن دوران هر زنی 
که باردار بود را برای پیدا کردن حضرت مهدی)عج( 

دستگیر می کردند.
وی دربــاره راوی داســتان »حاء مشــدد« گفت: 
رمان ســه راوی دارد و از ســه زاویه دید داستان را 
تعریف می کنند. داســتان  این رمان از زبان حکیمه 
خاتون،  لیلی و بریهه بیان می شود. حکیمه خاتون 
نخستین راوی هســتند و راوی دیگر بریهه، دختر 
جعفر کذاب است. او نیز بر خالف پدرش همراه امام 
حسن عسکری)ع( و حضرت مهدی)عج( بوده است. 
شخصیت سوم زنی به نام لیلی است که همسر نحریر 
زندانبان امام حسن عسکری)ع( است و اتفاقاتی را 
در پشــت پرده در کاخ بازگو می کند و خودش اهل 
بیت)ع( را دوســت دارد. شخصیتی که برای خودم 
جالب بود و در تاریخ با او آشنا شدم،  بیشتر داستان 

از زبان لیلی بازگو می شود. 
وی درباره میزان اســتفاده از عنصر خیال در این 
اثر توضیح داد: در نوشتن این رمان قوه تخیل هم 
وجــود دارد، من زمانی که قســمت هایی از رمان 
خودم را می خوانم با اینکه باور دارم وجود داشته اند، 
اما برخی از آدم های رمان من تخیلی هســتند و 

شخصیت های اصلی داســتان واقعی اند و براساس 
حقیقت نوشته شــده اند. همه این شخصیت ها در 
دل تاریخ حضور داشــتند اما رمان ترکیب تخیل 
و واقعیت است. به عنوان مثال شخصیت لیلی که 
در این اثر خلق شــده ، نامــش در تاریخ آمده اما 
اطالعاتی درباره اش بیش از چند خط نیست. من 
ایــن اطالعات را با تحلیلی که از مطالعه درباره آن 
دوران داشتم ترکیب کردم و با بهره بردن از تخیل، 
شخصیت ها را شکل داده و به صورتی که در رمان 

هستند، پروراندم.

 در مورد عصر غیبت داستان  های 
 اندکی وجود دارد

این نویسنده بیان کرد: برخالف اینکه کار تاریخی 
است و براساس مستندات تاریخی نوشته شده اما در 
آن از زبان امروزی استفاده کردم. آن چیزی که بسیار 
برایش تالش کــردم این بود که زبان رمان را زبانی 
انتخاب کنم که مخاطب جامعه امروز آن را بپسندد و 

بتواند با شخصیت ها همذات پنداری کند. 
اسماعیلی درباره منابعی که برای نوشتن این رمان 
اســتفاده کرده ، گفت: پژوهش این رمان دوســال 
طول کشید. باالی ۱۵۰ اثر را مطالعه کردم و برای 
اینکه تحقیقاتمــان درباره زندگی این دو بانو کامل 
باشد تحقیقات را از دوران امام رضا)ع( آغاز کردیم، 
حکیمه خاتون نوه این امام بزرگوار و حدیثه عروس 
ایشان بودند، قصدم این بود که با مطالعه اتفاقاتی که 
پیش از تولد ایشان و پس از آن در زمان کودکی شان 
افتاده به طرح بهتری از زندگی آن ها برسیم.در طول 
این تحقیقات من از همراهی چند اســتاد بهره مند 
بودم نظیر دکتر مرضیه محمدزاده که پابه پای رمان 
با من آمدند و همکاری مؤثری داشتند و همچنین 
آقای سید مجتبی حســینی، دکتر دلشاد و آقای 
سروش محالتی از دیگر استادانی بودند که من در 
طی تحقیقات به سراغشــان رفتم و گفت وگوهای 
مفصلی با آن ها پیرامون این شخصیت ها و حوادث 

آن دوران داشتم. 
وی درباره چالش های پیش رو در بخش منابع این 
دســت آثار اظهار کرد: تاریخ اسالم با فاصله زیادی 
به شکل مکتوب درآمده است. قسمت مهمی  از این 
تاریخ زبان به زبان و توســط افراد مطمئن نسل به 
نسل منتقل شده تا به صورت یک کتاب نوشته شده 
اســت. حتی منابع اولیه نیز با فاصله زمانی زیادی 
نوشته شده اند. به جز این چون آن دوران همه چیز 
در مخفیانه ترین شکل ممکن بیان می شد، تاریخ در 
رابطه با آن دوران خیلی شفاف صحبت نمی کند و 
اکثر کتاب های تاریخی که من خواندم به گونه ای به 
یکدیگر شباهت داشتند و چالش دیگر زبان منابع 
اســت که بیشــتر به زبان عربی هستند و ترجمه 
نشــده اند اما من سعی ام این بود که حتماً به منابع 

اولیه دسترسی داشته باشم. 
وی در پاســخ به این پرسش که انتخاب قالب رمان 
تا چه  اندازه برای روایت زندگی اهل بیت)ع( مناسب 
است، بیان کرد: روایت زندگی اهل بیت)ع( در قالب 
رمان در گذشته کم بود. ما اگر بخواهیم این شیوه 
را دنبال کنیم شاید در گذشته به آثار زیادی نرسیم 
به این دلیل که بیشتر در این 4۰،۳۰ سال اخیر به 
این شیوه پرداخته شده است. شاید پیش از انقالب 
تعداد داستان های  اندکی درباره زندگی اهل بیت)ع( 
به این شکل وجود داشت. درحال حاضر هم ما چند 
نفر نویسنده داریم مانند سیدمهدی شجاعی که جزو 
نویسندگان تراز اول در حوزه ادبیات آیینی و مذهبی 
هستند که به حوزه رمان و داستان هم پرداخته اند. 
رمان های مذهبی نوپا هستند و باید عبور سال های 

بیشــتری را تجربه کنیم و آن وقت آدم هایی که در 
این خصوص تبحر دارند بیایند و قضاوت کنند و به 
اعتقاد من هنوز برای اینکه بگوییم این شیوه مؤثر 
بوده یا نه زود است، اما از دید خود من قالب داستان 
برای مخاطــب جوانی که می خواهد پیگیر حوادث 
تاریخی و شخصیت ها باشد، زبان جذابیست. کششی 

که کتاب رمان دارد در آثار تاریخی نیست.
وی در کاربــرد عنصر تخیل در کتاب های مذهبی 
عنوان کرد: در رمان هایی که با موضوع آزاد هستند، 
نویســنده این امکان را دارد که به هر شــکلی که 
می خواهــد داســتانش را بیان کند. در نوشــتن 
داستان های تاریخی دســت نویسنده بسته است. 
خط قرمزهایی در این حوزه وجود دارد. نویسنده در 
کاربرد تخیل ۱۰۰درصد آزاد نیست. سختی هایی در 
این حوزه وجود دارد. به طور مثال در نشــان دادن 
و توصیف این بزرگواران دست نویسنده بسته است 
و همچنیــن در کالم این بزرگواران نباید چیزی را 
اضافه یا کم کرد. نویسنده در کنار نشان دادن تاریخ 
آن دوران باید مراقب حفظ شــأن و منزلت ائمه)ع( 
هم باشد. با وجود این نکات نویسندگانی بوده اند که 
آثاری را در قالب داســتان با موفقیت تولید کرده و 

توانسته اند مخاطب های مختلفی را جذب کنند.
این نویســنده در پاسخ به این پرسش که مخاطب 

این رمان چه افرادی هستند، عنوان کرد: هر گروهی 
از جامعه از نوجوان تا پیرمرد می توانند این رمان را 
بخوانند همچنان که در این مدت تنها طیف مذهبی 
مخاطب این اثر نبوده اند . این کتاب مخاطب خاصی 
ندارد و ســعی کردم به گونه ای باشــد که هر کس 
دغدغــه غیبت حضرت ولی عصر)عــج( را دارد این 
کتاب را بخواند و حداقل به تاریخ آن زمان آگاه  شود 
و بتوانند مانند لیلی شخصیت این داستان، تحلیلی از 
آن دوران داشته باشند و نسبتشان را تا حدودی به 
امام زمان)عج( در این دوران که خیلی با آن شرایط 

تفاوتی ندارد، مشخص کنند. 
اســماعیلی در پایان اظهار کــرد: در مورد عصر 
غیبت داستان  های  اندکی وجود داشته و کار هم 
برای من بســیار سخت بود اما در مسیر احساسم 
این بود که من نقش  اندکی دارم و مسیری برایم 
باز شــده تا آن تاریخ و ائمه و افرادی که با آن ها 
همدل بودند را بهتر بشناسم و اگر کار اثری دارد 
از همان بزرگواران اســت و کاستی هایش متوجه 
من اســت. آن چیزی که برای من ارزشمند است 
این است که مردم جامعه را می توانیم با زبان رمان 
که زبان قابل فهمی  است از آن دوران مطلعشان 
کنیم و در این اطالع از آن دوران امیدوار باشــیم 

که به تحلیلی هم برسند. 

برش

قالب داستان برای مخاطب جوانی 
حوادث  پیگیر  می خواهد  که 
تاریخی و شخصیت ها باشد، زبان 
کتاب  که  کششی  جذابیست. 

رمان دارد درآثار تاریخی نیست

نگاهی به تازه ترین نمایشگاه نقاشی حسن روح االمین

عصیان اسب های محزون
صبا کریمی: گالری آرتیبیشن این روزها میزبان 
مجموعه ای از اسب های »عصیان« است که سرکش 

و اهلی در میان قاب ها به حرکت درآمده اند.
حسن روح االمین، نقاشی است که بیشتر با سبک 
آیینی و مذهبی شــناخته می شود. این هنرمند 
فعالیــت حرفه ای خــود را از اوایل دهه ۸۰ آغاز و 
در این سال ها نمایشگاه های انفرادی تصویرسازی 
مختلفــی را برگزار کــرده اســت. وی در فاصله 
سال های ۹۵ تاکنون نمایشگاه هایی از آثارش را در 
آلمان، فرانسه، بلژیک، کانادا، عراق و ایران برپا کرد. 
روح االمین اواخر شــهریورماه نمایشگاهی تحت 
عنوان »کشتی نجات؛ عشــق واقعی« را در خانه 
فرهنگ ایران در پاریس )توســط رایزنی فرهنگی 
ایران در فرانسه( برگزار کرد. در این نمایشگاه که 
به دعوت مرکز اسالمی فرانسه برپا شد، وی از اثری 
با عنــوان »بهانه خلقت« رونمایی کرد. این نقاش 
همچنین چهارمین نمایشگاه انفرادی خود را نیز 
زمستان سال گذشته در فرهنگسرای نیاوران برگزار 

کرد.
اما این روزها در تازه ترین نمایشــگاه او در گالری 
آرتیبیشن، اســب های عاصی و ســرکش سوژه 
نمایشگاه این هنرمند جوان هستند، اثری از همین 
مجموعه »عصیان« در دهمین حراج تهران توانست 
بیشترین نرخ رشد را از آن خود کند و نکته جالب 
توجه در مورد این نمایشــگاه نیز به فروش رفتن 
قریب به اتفاق تابلوها در افتتاحیه و روزهای نخست 

برپایی آن بوده است.
این نمایشگاه مجموعه ای از آثار این هنرمند است 
که به صورت تک سوژه و در ۲4 تابلوی منتخب از 
آثار مجموعه عصیان، به صورت انفرادی برپا شده 

است.
محمود ازگلی در بیانیه این نمایشگاه نوشته است: 
»هیچ کجا مگر در حرکت و پیچ و تاب اندام اسب 
نمی توان نظاره گر ترجمان تمام عیار باشکوه انتزاع 
محض بود. به راستی این جاندار تا زمانی که وحشی 
اســت و ســرکش، هربار که می خرامد، هربار که 
می تازد، با زبانی بسته و تنها با حرکت و فرم حسی 
را روایت می کند؛ داستانی را ... نه؛ شعری می سراید.

سروده های سراسر شکوه، سراسر سرزندگی، تا به 
آنجا که به دســت انسان گرفتار آید و اهلی شود. 

اهلی شدن برای اسب یعنی سرآغاز حزن.
به تصویر کشیدن اسب عاصی همان اندازه دشوار 
اســت که نمایش حزن اســب اهلی اما آنگاه که 
بخواهی از عصیــان بگویی و درون عاصی را فریاد 
کنی، فرم روایتگر این جاندار کاراست و تنها باید 
به رســم، حرکت و ســرعت قلم اعتماد کنی تا 
سرآخر تصویری پدیدار شود که بی هیچ توضیحی 
از درون تو محزون تر، عاصی تر و شاید خشمگین تر 
هم باشــد. مجموعه عصیان ترجمانیست از تمام 

حرف های نگفته ما«.
آثار روح االمین به دلیل ویژگی هایی که داشــت 
از همــان ابتدا هم مــورد توجــه عالقه مندان و 

دنبال کننــدگان حرفه ای هنرهای تجســمی و 
نقاشی قرار گرفت. به کارگیری و احیای سبک های 
کالســیک اروپایی و آمیختن آن بــا روایت های 
تاریخی و مذهبی عمدتاً از آثار او عصاره ای باشکوه 
و خیره کننده ســاخته است و به نظر می رسد در 
هجوم پرهیاهوی آثار مدرن و پست مدرن بازگشت 
دوباره به سبک های جادویی رئالیسم، ناتورالیسم، 
باروک و... عطش هنردوستان را سیراب کرده است.
این هنرمند بیشــتر با خلق تصاویری با مضامین 
آیینی و موضوعاتی همچــون نبردهای حضرت 
علی)ع(، شهادت پیامبر اکرم)ص(، شهادت حضرت  
زهرا)س(، قیام عاشــورا، اسرای کربال و... شناخته 
شــده و به قدری این وقایع را زیبا و تأثیرگذار به 
تصویر کشیده که هر کدام از آن ها همچون پالنی از 

یک فیلم سینمایی هستند.

 تصویر اسب های عاشورا در فضایی 
جدا از مکان و زمان

»اســب ها« هم در اغلب تابلوهای او نقش مهمی 
دارند و بســیاری از آن ها در نمایشگاه »عصیان« 
یادآور تصویر اسب های عاشورا و دیگر وقایع تاریخی 
هســتند که روح االمین آن ها را در فضایی جدا از 

مکان و زمان به تصویر کشیده است.
نگاه خاص و اســطوره ای او در خلق آثار متفاوت 
ایــن مجموعه راه خــود را باز کــرده و بوم های 
نقاشــی را از کنش و حرکت انباشته است. شمار 

زیاد اشــکال و درهم آمیختگی آن ها در تابلوهای 
او، شکوه، عظمت، اغراق در مفاهیم یادآور سبک 
باروک و به کارگیری آن است؛ سبکی که در میان 
اروپاییان بســیار رایج بود و عمومــاً با واژه هایی 
پرزرق و برق، مجلل و باشــکوه همراه می شد و 
چارچوب اثر را با ســاختاری یکپارچه از کنش و 
حرکت سرشار می کرد. اتفاقی که به وضوح در آثار 
روح االمین جاری اســت. تضاد روشنی و تاریکی، 
برجســته نمایی های تند و جسورانه، غلبه نور بر 
ســایه ها و رنگ هایی جاندار در کنار پیچ و تاب 
اسب های بی تاب می تواند مخاطب را دقایقی پای 

هر تابلو میخکوب کند.
گرچه سوژه اغلب تابلوهای مجموعه »عصیان« یک 
اسب است و در معدود تابلوهایی شماری از اسب ها 

را می بینیم اما در همان تابلوها به قدری جزئیات به 
کار گرفته شده و فیگور اسب ها با یکدیگر متفاوت 
است که مخاطب به وضوح متوجه این تکرارهای 

بی شباهت می شود.
نمایش آثار نمایشگاه »عصیان« تا ۱۹ آبان ماه ادامه 
دارد و از ســاعت ۱۱ صبح تا ۸ شب و در روزهای 
تعطیل از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ امکان بازدید عمومی 

آن فراهم است.
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند 
به گالری آرتیبیشــن واقع در خیابان شــریعتی، 
پایین تر از حســینیه ارشاد، نرسیده به همت، گل 
نبی)غرب(، میدان احمدی روشن)کتابی(، خیابان 
ساسانی پور، خیابان قندی)دریا(، پالک ۶ مراجعه 

کنند.

تجسمی

گفت وگو با نویسنده رمانی که به روزهای ابتدایی امامت امام زمان f پرداخته است

برای دغدغه مندان عصر غیبت

      صفحه 12

 آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9606985
 بانک مهر اقتصاد به اس��تناد س��ند قرارداد رهنی 100627 مورخ 1394.04.18 تنظیمی در 
دفتر 39 مش��هد اجرائیه تحت کالس��ه 9606985 در قبال مبلغ 1780540000 ریال )یک 
میلی��ارد و هفتصد و هش��تاد میلیون و پانصد و چهل ه��زار ریال ( تا تاریخ 1396.5.15 علیه 
خانم مریم یاوری فرزند محمد بشناس��نامه 1383 و ش��ماره ملی 0937732087 )به عنوان 
راهن و بدهکار ( و آقای س��ید س��عید قاسمی فرزند سید محمد بشناسنامه 64484 و شماره 
ملی 0930644441 )به عنوان راهن( صادر نموده اس��ت که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 
1397.03.24 و در پایان مهلت مقرردر آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و 
تقاضای بس��تانکار مبنی بر ازریابی و مزایده شش��دانگ اعیان یک قطعه منزل مس��کونی به 
مساحت 250 متر مربع که عرصه آن وقف می باشد پالک ثبتی 18147 )هجده هزار ویکصد 
و چهل و هفت( فرعی از 4 )چهار( اصلی بخش 9 )نه( مش��هد  به نش��انی مشهد وکیل وکیل 
آباد 19- عدل 1- پالک 110 صادر نموده است که به مبلغ 35.000.000.000 ریال )سی و 

پنج میلیارد ریال ( معادل با سه میلیارد و پانصد هزار تومان قطعیت یافته.
 نظریه هیئت کارشناسی به شرح زیر می باشد:

 ملک به صورت س��اختمانی اس��ت قدیمی ساز و با نمایی بهسازی شده با آجر قرمز و چوب و 
با اس��کلت نیمه فلز و دو طبقه روی همکف با قدمتی حدود چهل س��ال در عرصه ای موقوفه 
به مساحت 250 متر مربع با تراکم کم مسکونی شامل زیرزمین به صورت انباری به مساحت 
29.2 متر مربع همکف به صورت پیلوک به مس��احت 167 متر مربع و طبقه اول مسکونی به 
مساحت 168.3 متر مربع و طبقه دوم مسکونی به مساحت 153.3 متر مربع کال به مساحت 
اعی��ان 517.8 مت��ر مربع که به صورت یک واحد مس��کونی دوبلکس ب��وده و در حال حاضر 
در تصرف مالک بوده و بهره برداری مس��کونی می ش��ود و س��هل البیع و قابل انتفاع اس��ت. 
مش��خصات اعیان عبارتست از: کف هال و پذیرایی س��نگ- آشپزخانه اوپن با کف سرامیک- 
کابینت چوبی- س��ه اتاق خوابه- پنجره ها چوبی- کف اتاق خوابها پارکت- سیستم گرمایش 
ش��وفاژ و رادیاتور- سیس��تم سرمایش کولر آبی و گازی با انشعابات آب و گاز و برق و محوطه 

سازی و آبنما در داخل حیاط. حدود اجمالی با تصاویر سند و پایانکار مطابقت می نماید.
 ارزیابی:

 با توجه به موقعیت مکانی و ابعاد و مساحت و بر ملک و عرض معبر و کیفیت و قدمت ساختمان 
و شرایط زمانی )وضعیت کنونی بازار در یوم کارشناسی( و با درنظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در ارزش موضوع و فارغ از هرگونه دیونی که ممکن است داشته باشد ارزش ششدانگ عرصه 
و اعیان پالک فوق الذکر به نظرو تش��خیص این هیئت مبلغ 35.000.000.000 ریال معادل 

سه میلیارد و پانصد میلیون تومان تعیین و پیشنهاد می گردد.
 حدود اربعه:

 شماال : درب و دیوار بطول )10.00( ده متر به خیابان.
 شرقا: دیوار به دیوار بطول )25.00( بیست و پنج متر به چهار اصلی.

 جنوبا: دیوار به دیوار بطول )10.00( ده متر به چهار اصلی.
 غربا: دیوار به دیوار بطول )25.00( بیست و پنج متر به چهاراصلی.

 حقوق ارتفاقی رعایت قانون تملک آپارتمان ها الزامی است.
 براب��ر نامه ش��ماره139885606004009463 مورخه 98.8.8 دفتر امالک بازداش��تی فاقد 
بازداش��تی می باش��د مزایده در روز س��ه ش��نبه مورخ 1398.9.5 از س��اعت 9 الی 12 ظهر 
در محل ش��عبه اول اجرا اسناد رسمی مش��هد واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران 3.1 
ش��عبه رهنی اداره اجرا اس��ناد رسمی مشهد از طریق مزایده نقدا به فروش می رسد و مزایده 
از مبلغ 35.000.000.000 ریال معادل س��ه میلیارد و پانصد میلیون تومان ارزیابی ش��روع و 
به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باش��د نقدا فروخته خواهد شد. ضمنا بدهی های مربوط 
به برق- آب- گاز اعم از حق انش��عاب و یا اش��تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده بعهده برنده 
مزایده اس��ت . ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیلی مصادف گردد روز بعد در همان س��اعت و 
محل مقرر برگزار خواهد شد و حق مزایده و نیم عشر دولتی و هزینه های قانونی طبق تبصره 

6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد . 9809937
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

 پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر 
گردیده، اینک بر حس��ب درخواس��ت واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین 
نامه قانون ثبت تحدید حدود قس��متی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این 

واحد به شرح ذیل:
بخش 11 قاینات

 قطعه مفروزه اراضی فرخ آباد پالک 1589- اصلی
 3432 فرعی زهرا برنا ششدانگ یکقطعه زمین بایر واقع در شهرک سجاد - ادامه 
خیاب��ان خواج��ه نصی��ر در روز            10  / 09 / 1398 انجام خواهد ش��د لذا به 
موج��ب ماده 14 قان��ون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره فوق الذکر به 
وس��یله این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 
صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رس��انند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده 10 قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. و اعتراضات 
مجاورین نس��بت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالکی که در موقع مقرر 
حاض��ر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفت��ه خواهد ش��د. و برابر ماده 89 آیین نامه اصالح��ی قانون ثبت ، معترضین 
می بایست؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف 
یک ماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم 
از مرجع مذکور أخذ و به این اداره تس��لیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 

ثبت تس��لیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات 
ادامه می دهد9809912  تاریخ انتشار: 14/ 08 / 1398

علی صفائی  فر / رئیس اداره ثبت  اسناد وامالک  قاینات 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 98/08/08-139860306007000553 
- هیئ��ت اول/دوم    موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
محس��ن فیروزکوهی فر  فرزند غالم حیدر  به ش��ماره شناس��نامه 1232 صادره از تربت جام  
در یک باب ساختمان مرغداری به استثناء ثمن اعیان  مساحت 15164 متر مربع پالک سه 
فرع��ی    از 1470 -  اصل��ی فرعی از 1470 - اصلی اصلی مفروز و مجزی ش��ده از  واقع در 
خراسان رضوی بخش 13مشهد تربت جام خریداری از  مالکیت مشاعی  آقای محسن فیروز 
کوه��ی فر  محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف  98/141  آ-9809916
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/8/14            تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/30

سید مجتبی جواد زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام
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