
فکِر عمیقی بود
کانال ریحانه، از کانال های وابســته به 
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب، به 
مناســبت هفته وحدت، روایت آیت اهلل 
خامنه ای در خصوص جشــن مشترک 
شــیعه و ســنی را در قالب یک پوستر 
منتشر کرد. در متن این پوستر مجازی 
به نقل از رهبر انقالب آمده است: »من 
خودم در بلوچستان تبعید بودم. دستگاه ها نمی خواستند بگذارند تالشی 
از ســوی ما انجام بگیرد؛ اما در عین حال گفتیم بیایید کاری کنیم که 
یک نشــانه ای از اتحاد شیعه و سنی را در این شــهر نشان بدهیم. این 
مســئله   هفته وحدت آن روز به ذهن ما رسید و در ایرانشهر آن را عمل 
کردیم؛ یعنی از دوازدهم تا هفدهم جشــن گرفتیم. این یک فکر عمیقی 

بوده است، مال امروز و دیروز نیست«.

تقدیم به آذربایجان
ســردار آزمــون کــه در بــازی تیم 
باشــگاهی اش مقابل آرســنال توال در 
لیگ روســیه، تــک گل بــازی را به 
ثمر رســانده بود، با انتشــار تصویری 
در  گلــش  از  پــس  خوشــحالی  از 
اینستاگرام، این گل را به زلزله زده های 
آذربایجان شــرقی تقدیم کرد. آزمون 
در اینســتاگرام نوشته است: »شــادی و غم در یک نگاه. ان شاءاهلل شما 
همیشه شاد باشین. گل سه امتیازی من واسه مردمان داغدار آذربایجان 

شرقی؛ ان شاءاهلل تنتون سالم باشه«.

کاش تکثیر می شدی
داریوش ارجمند، بازیگر سریال ستایش 
دلنوشته ای را درباره مرحوم مجید اوجی 
در اینستاگرام منتشر کرد. آقای ارجمند 
در این پســت اینستاگرامی نوشته است: 
»از نخســتین مجموعه ای کــه با تو کار 
کردم، کنارت بودم. از به ســوی افتخار تا 
شــیخ مفید؛ از راز پنهان تا نازونیاز و کار 
آخر، مرضیه... و چه ســخت بود دیدنت در کار آخری که هر روز تکیده تر و 
پیرتر می شــدی، اما همچنان در گروه حاضر بودی. قولت قول یک جوانمرد 
بود و وقتی نداشــتی پول عوامل را بدهی، اتومبیلت را فروختی. کاش تکثیر 

می شدی در این روزگار«.

شیراِز غافلگیرکننده
دالیال، همسر اســتراماچونی، سرمربی 
تیــم فوتبال اســتقالل که با انتشــار 
پســت های مختلــف دربــاره نقــاط 
دیدنی ایران حســابی در میان کاربران 
شــبکه های اجتماعی محبوب شــده، 
روز گذشــته با انتشــار چندین تصویر 
از حضورش در شیراز از میهمان نوازی 
مردم این شهر تشــکر کرد. دالیال اســتراماچونی در اینستاگرام نوشته 
اســت:»چقدر شــیراز غافلگیرکننده بود. شــهری پر از تاریخ، زیبایی و 

میهمان نوازی«.

 مجید تربت زاده چه بســا اول آبان ســال 1350، 
تیتر صفحه اول روزنامه های کشور که خبر از »فرمان 
شاهنشاه برای تشکیل ســپاه دین« می داد، خیلی ها 
را خوشــحال هم کرده باشــد. اما اینکه رژیم پهلوی 
از سر آشــتی با دین و اعتقادات مردم درآمده و برای 
تبلیغ و ترویج شــعائر دینی و حفاظت از آن ها »سپاه 
دین« راه انداخته بود فقط می توانست آدم های خیلی 
خوشبین و خوش خیال و یا کسانی که حافظه تاریخی 
خوبی نداشتند را خوشــحال کند. در صفحه اوِل آن 
روزِ روزنامه هــا، عناوین و جمالتی از این دســت هم 
به چشم می خورد: امســال 50 نفر از فارغ التحصیالن 
مشــمول دانشــکده الهیات به ســپاه دین فراخوانده 
شدند... افراد سپاهی دین در هشت هفته اول خدمت، 
دروس نظامی و 16 هفته هم دروس تخصصی خواهند 
داشــت... ســپاهیان پس از پایان خدمت آموزشی، از 
لباس روحانیت استفاده خواهند کرد... مشاغل سیاسی 

سپاهیان دانش نیز تعیین شده است... .

 بذر یک توطئه
مشــکل رژیم پهلوی برای اجرا کردن و جا انداختن 
»سپاه دین« فقط این نبود که ممکن است داوطلبی 
برای عضویت در آن پیدا نشــود. طبق معمول همه 
سال های گذشته، مشــکل، مراجع و علمای دینی 
و باالتــر از همــه امام)ره( بود که حتــی در تبعید 
می توانســت با واکنش به این ماجرا همه رشته های 
رژیــم و برنامه ریزانش را یک شــبه پنبه کند. طرح 
ســپاه دین هم چیز چندان جدیدی نبود که مردم 
از گذشــته و ریشــه هایش کاماًل بی خبر باشند. از 
مهم تریــن رخدادها و برخوردهای ســخت رژیم با 
جلوه هــای دینداری مردم و مراجــع هم آن قدرها 
زمان نگذشــته بود که کسی آن ها را فراموش کرده 
باشد. سپاه دین، بخشی کوچک اما مهم از برنامه ها 
و سیاســت هایی بود که رشــته ها و ریشه هایش به 
چهل و چند ســال پیش از سال 1350 برمی گشت 
و بذر آن هم چه بسا ازجایی آن طرف مرزها و اتاق 
فکرهای غربی رسیده بود. برای ثابت کردن این ادعا 
که طرح سپاه دین ریشه در سال های پیش از دهه 
50 داشت باید برگردیم به سال های نخست قدرت 
گرفتــن رضاخان در ایران. مورخان، دوران قدرت و 
سلطنت رضاخان را از حیث نوع برخورد با روحانیت 
و مظاهر دینی به سه دوره تقسیم می کنند. از سال 
1299 تا اوایل 1305 کــه رضاخان دارد پایه های 
قدرتش را ســفت و محکم می کنــد، با روحانیت و 
همچنین شــعائر دینی مردم کاری ندارد. از 1305 
امــا ناســازگاری اش آغــاز می شــود و آرام آرام از 
سیاست ها و روش هایی سخن می گوید که تضعیف 
تدریجــی جایگاه روحانیت در جامعــه را به دنبال 
دارد. دوره سوم هم از سال 1313 آغاز می شود که 
رضاخان برای اجرای سیاست های ضد مذهبی اش، 

شمشیر را از رو می بندد.

 امتحان گرفتن از طالب
البته قرار نیســت از همان سال نخست، رضاخان و 
عواملش آشکارا به جان دین و اعتقادات مردم بیفتند 
و یقــه روحانیت را به عنوان متولی دین و امور دینی 
مردم بگیرنــد. برنامه ها و سیاســت های دین زدایی 
قرار است در قالب و پوشــش مدرن سازی و توسعه 

و پیشــرفت در درازمدت و خیلی زیرپوســتی پیاده 
شــوند. یعنی رژیم در این مرحله با ســرنیزه سراغ 
روحانیــت نمی رود. مثاًل در کنــار تغییر دادن نظام 
آموزشی و مدرن ســازی آن، تالش می شود از تعداد 
مکتبخانه ها کاسته شود و به مرور روحانیون از چرخه 
نظام آموزشــی حذف شــوند. تعداد مدارس دینی و 
حوزه های علمیه نیز کاهش پیــدا می کند. در کنار 
طرح یکدست کردن لباس کارمندان و مردم، طرحی 
به اجــرا در می آید که از طالب علوم دینی توســط 
نهادی دولتی امتحان گرفته شــود و اگر در امتحان 
پذیرفته شدند به آن ها اجازه پوشیدن لباس روحانیت 
و ماندن در این کســوت داده شود. بنابراین می شود 
گفت، نقشه تشکیل سپاه دین در زمان پهلوی دوم، 
ریشه در ســال 1305 و سیاست های دین زدایی که 
از انگلیس دیکته شــده است دارد. امام خمینی)ره( 
کــه گویا در همان دوره نیز همه رخدادها را زیر نظر 
داشته، ســال ها بعد درباره این ماجرا می گوید: »خدا 
رحمت کند مرحوم فیض )قمی( را... فرمودند عیبی 
دارد؟ )امتحــان از طالب( خــب این ها می خواهند 
صالح را از غیرصالح جدا کنند... ایشان باورشان آمده 
بــود... من عرض کردم: آقا! این هــا از روحانی صالح 
می ترسند. از بََدش چه ترسی دارند؟ بََدش که همراه 
است«. رضاخان اگرچه ابتدا موفق می شود نظر موافق 
برخی ها را برای این ماجرا جلب کند اما ســرانجام با 
برخاستن موج مخالفت های مختلف از سوی مراجع و 
علما به مرور این طرح کنار گذاشته شده و مسکوت 
می ماند تا هر زمان که اوضاع مســاعد شد دوباره به 

شکلی جدید اجرا شود. 

  بدون دخالت مذهب
45 سال گذشته و در آبان 1350، پسر احساس می کند 
دیگر نه معذوریت های پــدر را دارد و نه مخالفان و یا 
مراجع صاحب نفوذی سر راهش هستند که بتوانند مانع 
اجرای برنامه هایش شــوند. به تصــور خودش، طومار 
روحانیــت و مراجع انقالبی و معترض را در خرداد 42 
در هم پیچیده و به انــدازه کافی روحانی درباری هم 
تربیت کرده تا وظیفه دفاع از سیاســت های مختلفی 
را که قرار اســت در کشور پیاده کند به عهده بگیرند 
و هرســاله در مراسم شکرگزاری و بزرگداشت به جان 
شاه مملکت دعا کنند. هدف اما همان هدف 45 سال 
پیش است. کاستن بیشتر از نفوذ و قدرت روحانیت و 
جابه جایی نقش و جایگاهی که در جامعه مذهبی ایران 
دارد. سیاســت ها قرار است به مرور، رژیم و عواملش را 
متولی دین و دینداری جا بزند و روحانیت هم به صورت 
تشریفاتی حضور ظاهری داشته باشد. دلیل این مدعا 
جمله معروف شــاه است که گفته بود: »من از یک سو 
مؤمن، محافظ و پاسدار مذهب شیعه خودمان هستم 
و به آن ســوگند وفاداری یاد کرده ام و از ســوی دیگر 

مذهب به هیچ وجه دخلی به امور کشور ندارد«!
در سال های 41 و 42 نیز، پهلوی دوم شمشیر را علیه 
روحانیت از رو بســت و پس از اجباری کردن خدمت 
نظام وظیفه برای طالب علوم دینی، ماجرای حمله به 
مدرسه فیضیه را هم رقم زد تا به روحانیت و مردم پیام 
داده باشد برای اجرای آنچه خودش صالح می داند، از 
هیچ جنایتی رویگردان نیست. آنچه هم در این ماجرا 
واضح است اینکه پهلوی دوم مسئله خدمت نظام وظیفه 
طلبه ها را مثل اهرمی برای فشــار کنار گذاشته و در 

سال های مختلف هر از چندی برای در تنگنا گذاشتن 
روحانیت آن را اجرایی می کند. علی دوانی در خاطرات 
مربوط به دهه 40 می گوید: »فراموش نمی کنم روزی 
در منــزل حضرت آیت اهلل خمینــی بودیم. معظم له 
چیزی می نوشتند که ناگهان چند نفر از طالب جوان 
وحشــت زده وارد شــدند و گفتند: آقا، از درس آقای 
مشکینی برمی گشتیم که در جلو مسجد امام، مأموران 
به ما حمله ور شــدند و گروهی از رفقای ما را گرفتند 
و ســوار کامیون کردند و به سربازی بردند و بقیه فرار 

کردند که از جمله ماییم«. 

  دانشکده درباری 
 منابع تاریخی، ماجرای تشــکیل »ســپاه دین« را از 
زوایای دیگر و با عناوین دیگری هم بررســی کرده اند 
و حتی از تشــکیل دانشــکده روحانیون طرفدار رژیم 
حرف زده اند:»شــاه برای پــرورش روحانیون درباری، 
دانشــکده علوم اسالمی را توسط ساواک تأسیس و در 
فرمانی دستور تشکیل سپاه دین را صادر کرد. شاه در 
این فرمان اعالم کرد بزرگداشــت شعائر مقدس اسالم 
و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوســته 
مورد توجه خاص ما بوده است... به موجب این فرمان 
مقدر می داریم که سپاه دین از مشموالن خدمت وظیفه 
عمومی که در رشته های دینی و علوم معارف اسالمی 

تحصیل کرده اند، تشکیل شود.
رژیم پهلوی مسئولیت سپاه دین را هم بر عهده سازمان 
اوقاف گذاشــته بود تا نخستین دوره آن از آبان 1350 
آغاز به فعالیت کند«. الزم به گفتن نیست که محصوالت 
این برنامه و دانشگاه از همان آغاز نتوانستند جایگاهی 
در میان روحانیت پیــدا کنند و جالب اینکه در میان 
مردم نیز پایگاهی مردمی آنچنان که رژیم هدف گذاری 
کرده بود بدست نیاوردند. با پیروزی انقالب هم برخی از 
آن ها فراری شدند و برخی دیگر در مساجد ابراز توبه و 

پشیمانی کردند و به صف مردم انقالبی پیوستند.

  سربازگیری
موضعگیری متفاوت امــام)ره( در زمانی که پهلوی 
دوم، حمله به روحانیت را با ســربازگیری از طالب 
آغاز کرده بود، بســیار جالب توجه اســت. در این 
مرحلــه بر خــالف دوره هــای قبل، امــام)ره( در 
پیام هــای مختلف به طلبه های جوانــی که فراری 
شــده یا دستگیر و به خدمت سربازی اعزام شده اند 
اعالم کرد، ســربازی رفتن برای طالب علوم دینی 
بد نیست! در نگاه اول این پیام امام)ره( همراهی با 
برنامه های رژیم بــه نظر می آمد، اما به زودی معلوم 
شــد، شــاه مرتکب چه اشــتباه بزرگی شده است. 
طلبه هایی که تا پیــش از این در حوزه های علمیه 
و یا میان مردم، دشــمن رژیم به حساب می آمدند 
حاال به نیروی خطرناک تر و آموزش دیده و مسلح در 
پادگان ها تبدیل شده و آن طور که امام)ره( به آن ها 
پیام داده بود همان تبلیغ و تالشــی را که پیش از 
این در مناطق مختلف کشــور داشتند در پادگان ها 
انجام می دادند! طبیعی بود که شــاه از خر شیطان 

پیاده و رژیم، بی خیال طرح سربازی طالب شود.
با این پیشــینه خودتان حدس بزنید که در 21 آبان 
1351، پیام هشدارآمیز امام)ره( به مردم درباره حیله 
تشــکیل »ســپاه دین« چه بالیی را بر سر این سپاه و 

برنامه ها و نقشه هایش آورد. 

این شعراز ابتهاج نیست
قدس زندگی: یادتان هســت که آلبوم مشــترک همایون شجریان و علیرضا 
قربانی مدتی پیش ، به خاطر ضبط بخش هایی از کلیپ آن در مجموعه » ایران 
مال« خبر ســاز شد. آن روزها همایون شــجریان با متنی تند و تیز و بی سابقه 
پاســخ منتقدان را داد و ســروصدای ماجرا را خواباند. حاال اما قطعه » افسوس« 
آلبوم این دو خواننده خبرســاز شده اســت. این آلبوم ، شاعر قطعه » افسوس« 
را » هوشــنگ ابتهاج« - سایه -  معرفی می کند اما جالب است بدانید که دختر 
ابتهاج در فضای مجازی اعالم کرده که شعر از پدرش نیست! یلدا ابتهاج  در صفحه 
شخصی اش نوشته است : »باز هم بی دقتی! در جایی که کتاب شعر شاعر موجود 
است چرا این همه بی دقتی، نمی دانم. ..این شعر از سایه نیست! دو بیت آن هم از 
فریدون مشیری است. ظاهراً در عصر ما اینترنت محل و امکان خوبی  است برای 
به دست آوردن اطالعات، اما یقیناً خیلی از این اطالعات درست نیست و کنترلی 

هم بر این امر نیست. 

نماد جدید آزادی

قدس زندگی: حدود یک ســال پیش بود که تصاویر تجمع فلسطینی ها در نوار 
غزه و در مرز سرزمین های اشغالی، به مناسبت چهل و دومین سالگرد »تظاهرات 
روز سرزمین« در فضای مجازی منتشر شد. هرچند ابتدا قرار بود این تجمع یک 
راهپیمایی مسالمت آمیز باشد اما با دخالت نظامی های صهیونیست، راهپیمایی 
حسابی به خشونت کشیده شد. »مصطفی حسونه« عکاس معروف فلسطینی هم 
همان زمان در کانون اصلی درگیری ها حضور داشت و توانست تصاویر تکان دهنده ای 
از این درگیری ها ثبت کند. مصطفی حســونه ساکن نوار غزه است و کارش را به 
عنوان عکاس از سال 200۷ آغاز کرده. حسونه در اصل عکاس خبرگزاری »آناتولی« 
ترکیه اســت اما به صورت عکاس آزاد برای رســانه های معتبری مثل »رویترز« و 
»اِی. اف. پی« هم عکاســی کرده است. این عکاس فلسطینی مجموعه عکس های 
راهپیمایی بازگشت را نخستین بار در خبرگزاری »آناتولی« ترکیه منتشر کرد اما 
این تصاویر به قدری تکان دهنده بودند که بزرگ ترین رسانه های دنیا هم در مدت 
کوتاهی آن ها را بازنشر کردند. اما چند روز پیش نشریه »گاردین« یکی از تصاویر 
این مجموعه را به عنوان برترین عکس سال 2019 انتخاب کرد تا این عکس در 
عرض چند روز تبدیل به نماد جدید »آزادی خواهی« در دنیا شود! چیزی که سبب 
شده این تصویر تا این حد در میان کاربران فضای مجازی محبوب شود، شباهت 
آن به نقاشی مشــهور »آزادی، هدایتگر مردم« اثر »اوژن دالکوا« است که در سال 
1۸30 برای یادبود انقالب دوم فرانســه کشیده شده بود. این نقاشی که درحال 
حاضر در موزه  لوور فرانسه نگهداری می شود، زنی انقالبی را نشان می دهد که با یک 
دست اسلحه اش را نگه داشته و با دست دیگرش پرچم فرانسه را. جالب تر اینکه این 
تصویر، الهامبخش ساخت تندیس مشهور »آزادی« در آمریکا بوده است. کشوری 

که حامی درجه اول رژیم صهیونیستی و قتل عام فلسطینی ها به حساب می آید!

 مجازآباد
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ورزش
مجید مرتضایی در گفت  و گو با قدس: 

نتایج خوب فرش آرا 
حاصل اعتماد به جوانان و بومی هاست

سعید علی حسینی رسماً خداحافظی کرد

 مرد نقره ای
وزنه ها را زمین گذاشت

ترک عادت موجب َمرض نیست
 رقیه توســلی یک: تــوی صف 
خودپرداز ایستاده ام. نفر جلویی دارد 
تلفنی با دخترش مــواد الزم را چک 
می کند؛ پیاز، لپه، گوشت چرخ کرده، 
آلو، گردو، ُرب، برنج، نمک، زردچوبه، 
فلفل. به نظر آشپِز باتجربه و مهربانی 

می رسد. قابلمه بزرگ کوفته، ناگهان ظاهر می شود پیش چشمم و »عزیز« که 
با عشق و تَرخون و زرشک دارد تزئینشان می کند. فرِد مذکور، میانسال است. 

آقایی میانسال.
دو: تلویزیون روشــن اســت. توی برنامه جناب ضیاء، دو خانوم میهمان اند. 
دمنوش آویشــن را که خالی می کنم توی فنجان، گوش هایم انگار می شنوند 
آن ها مکانیک اند. نمی توانم فلش بک نزنم به 20 ســالگی خواهری. آن وقت ها 
که آچاربه دســتی بود برای خودش و با عالقه، دل و روده بخاری و آبگرمکن 
و پلوپز و امثالهم را می کشید بیرون و ساعت ها وسط امعا و احشاشان زندگی 
می کرد.خدایی هم اگر از چند نمونه خرابکاری اش بگذرم به خوبی نشان داد 

اهل فن است.
سه: هــی ساعت و کیف و کفش و روان نویس... اینکه نشد هدیه... اینکه نشد 
ِکیف وافر... می روم پی کادویی که واقعاً ســردماغ کند آقای همســر را... ایده 

تازه ای می آید به سرم که بدوبدوی آنچنانی هم ندارد.
عــدِد پمپ بنزین هایی که تویشــان تــردد داریم، زیاد نیســت. می روم 
زحمت می دهم به جناب مســئول شرکت نفت و ماجرای گم شدن کارت 
ســوختمان را تعریف و تقاضای مساعدت می کنم. بله... به همین راحتی 
با یک عدد تماس، کارت جامانده در آخرین جایگاه سوخت گیری ردیابی 

می شود.
توی بسته بندی شکیل، کارت را تقدیم همسِر فراموشکار می کنم. می خندد و 

یک بار هم که شده می رسیم به پیشکش های غیرسنتی.
چهار: می رویم آرامگاه. خدا خیر بدهد به آشنایان؛ فاتحه و صلوات و خیرات 
کم نیست. قالیچه را پهن می کنیم. مگر می شود مثل همیشه حرف های پدر-

دختری به درازا نکشد. نرسد به خنده و قول و قرار و دلتنگی.
این بار اما یک ترِک عادت هم اتفاق می افتد. گوشی را می گذارم روی سنگ، 
کنار اســم آقاجان و روشنش می کنم. مداحی موردعالقه بابا پخش می شود. 

مداح می خواند... من خیره می شوم به دوردست ها... بابا گوش می دهد.

رژیم پهلوی با تشکیل » سپاه دین« چه اهدافی را دنبال می کرد؟

لشکرکشی علیه دین

11 میلیارد علی الحساب در حساب ویلموتس

 سِر»مربیان ملی داخلی« 
بی کاله مانده است

عکس گرام

روایت مجازی

روزمره نگاری

گزارش قدس از روند برگزاری جشنواره ای که در آستانه 50 سالگی  است

»فیلم رشد« نیازمند پوست اندازی 

2 آبان 1398
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سینا حسینی: کنجکاوی رســانه های خبری برای 
کشــف رقم قرارداد مــارک ویلموتــس در ماه های 
ابتدایی حضور او در ایران به ســرانجام نرسید. حتی 
مهدی تاج در گفت و گویی مدعی شــد یکی از شروط 
ویژه قرارداد ویلموتس محرمانــه ماندن رقم قرارداد 
است. پس از مدتی فدراسیون فوتبال با انتشار خبری 
مدعی شــد که قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون 
در طول ســه ســال همکاری 3/6 میلیون دالر است 
یعنی مرد بلژیکی ســالیانه رقمی حدود 1/2 میلیون 

دالر به عنوان دستمزد دریافت می کند.
اما با قهر ویلموتس به دلیل عدم پرداخت مطالباتش یک بار 
دیگر حساسیت روی رقم قرارداد این مربی تشدید شد تا 
جایی که خیلی ها مدعی شدند اگر مهدی تاج و همکارانش 
در فدراسیون فوتبال به دنبال شــفاف سازی در همه امور 
هستند بهتر است رقم قرارداد مارک ویلموتس را فاش کنند 
تا افکارعمومی در جریان این اتفاق قــرار گیرد اما رئیس 
فدراسیون همانند بار قبل از انجام این کار طفره رفت تا همه 

چیز در حالت مبهم باقی بماند.

ادعای مدیربرنامه های ویلموتس
کنکاش رســانه های خبری در خصــوص این ماجرا 
حقیقتی هولناک را فــاش کرد تا جایــی که یکی از 

رسانه های ورزشی با انتشار نقل و قولی از سوی مدیر 
برنامه این مربی بلژیکی مدعی شــد دستمزد مارک 

ویلموتس 3 میلیون یورو در سال است!
انتشــار این خبر با واکنش های فراوانی رو به رو شــد 
تا حدی که اهالی رســانه بــا کنایه هــای مختلف و 
مقایسه رقم قرارداد کارلوس کی روش و دیگر مربیان 
غیرایرانی تیم ملی با قرارداد مالی ویلموتس خواستار 
شفاف ســازی مدیران فدراســیون فوتبال و وزارت 
ورزش و جوانان در این رابطه شــدند اما حاصل این 
انتقادها چیزی نبود جز سکوت محض مدیران ورزش 

و فوتبال ایران در برابر این افشاگری!
برابر اخبار منتشــره که از ســوی هیچ مقام رسمی در 
فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان تکذیب 
نشد، مارک ویلموتس ساالنه رقمی حدود 38 میلیارد 
و 340 میلیون تومان به عنوان دستمزد ساالنه دریافت 
می کند که این رقم برای ســه ســال فعالیت او رقمی 
حدود 115 میلیارد و بیســت میلیون تومان می شود 
که عالوه بر این مبلغ پاداش ها بابت پیروزی و صعود به 

مراحل باالتر نیز به این رقم اضافه می شود.

11 میلیارد علی الحساب
شــاید همیــن عامل بود کــه مــارک ویلموتس را 

نگران کرد که ممکن اســت طرف ایرانی خلف وعده 
کند و از پرداخت پول ســرباز زند، بــه همین دلیل 
پیش از پنجمیــن بازی ایران در مرحلــه مقدماتی 
جام جهانــی 2022 قطر اصرار کرد تــا وقتی پول 
به حســابش واریز نشــود بــه ایران ســفر نخواهد 
کرد که ســرانجام پس از کــش و قوس های فراوان 
مبلغی حدود 900 هزار یــورو از طریق دولت ایران 
به فدراســیون تعلــق گرفت تا از طریــق یک بانک 
ترکیه ای به حســاب مارک ویلموتس واریز شــود. 
مربی بلژیکی هم پــس از دریافت مبلغی حدود 11 
میلیارد و 502 میلیون تومان به تهران ســفر کند تا 

تمرینات تیم ملی را زیر نظر بگیرد.

 گران ترین مربی تاریخ فوتبال ملی
هرچند مســئوالن وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال 
در برابر این اتفاق ســکوت اختیار کردند، اما پرسشی 
که برای افکارعمومی به وجود آمده این اســت که آیا 
پرداخت چنیــن مبلغی به ویلموتس منطقی اســت؟ 
برابر اطالعات منتشر شده در ســایت بین المللی گل 
درباره دستمزد مربیان سرشناس دنیا مارک ویلموتس 
نه تنها مربــی ارزان قیمتی نیســت بلکــه به عنوان 
گران ترین مربی تاریخ فوتبــال ملی ایران لقب گرفته 

است و دستمزد او با مربیان بزرگ دنیا برابری می کند.

نمونه های خارجی
به عنوان نمونــه در حال حاضر یواخیم لو ســرمربی 
تیم ملی آلمان ســاالنه 4/5 میلیون دالر دســتمزد 
می گیرد. دیدیه دشان ســرمربی تیم ملی فرانسه که 
موفق شد عنوان قهرمانی جهان را بدست آورد ساالنه 
4 میلیون دالر، تیته سرمربی تیم ملی برزیل ساالنه 4 
میلیون دالر، سانتوس سرمربی تیم ملی پرتغال که با 
این تیم در رقابت های یورو عنوان قهرمانی را بدســت 
آورد ساالنه 2/6 میلیون دالر دریافت می کند. ساوت 
گیت ســرمربی تیم ملی انگلستان برای یک سال 2/3 
میلیون دالر، کارلوس کی روش ســرمربی سابق تیم 
ملی ایران و تیم ملی کلمبیا ســاالنه 3 میلیون دالر و 
حتی مانچینی ســرمربی تیم ملی ایتالیا برای هدایت 
الجوردی پوشان 2 میلیون یورو و اسکالونی سرمربی 
تیم ملی آرژانتین برای هدایت این تیم ســاالنه 1/5 

میلیون یورو حقوق دریافت می کنند.
حاال مقایســه کنید مارک ویلموتس بــه عنوان یک 
ســرمربی پروازی که بیشــتر اوقات در خارج از ایران 
به ســر می برد و تنهــا در زمان مســابقات تیم ملی و 
برگزاری اردوهای آماده ســازی تیم ملــی به تهران 
سفر می کند ساالنه 3 میلیون یورو حقوق می گیرد تا 
مشخص شــود چه فاجعه ای در فوتبال ایران در حال 

وقوع است.

تعویق دستمزد داخلی ها
جدا از مشــکل پرداختی به مــارک ویلموتس که در 
نهایت پس از کش و قوس ها و حاشیه های فراوان حل 
شد، مربیان تیم های دیگر مدت هاست دستمزد خود 
را دریافت نکرده اند. از ســرمربی تا اعضای کادر تیم 
نوجوانان گرفته تا کادر فنــی تیم های جوانان، امید، 
فوتسال و فوتبال ساحلی و البته بانوان. به جز مربیانی 
که تازه در برخی تیم ها مســئولیت گرفته اند، ســایر 

مربیان مدت هاست که حقوق نگرفته اند.
شرایط در فدراســیون فوتبال به گونه ای پیش می رود 
که به نظر می رسد رایگان کار کردن، به یک اصل تبدیل 
شده است. این موضوع البته در مورد مربیان ایرانی صدق 
می کند. مطمئناً به لحاظ معنــوی، حضور در تیم ملی 
برای هر بازیکن و مربی یک افتخار اســت، اما مســلماً 
مربیانی هم که در تیم های ملــی فعالیت می کنند، باید 
بتوانند از پس مشکالت اقتصادی زندگی شان بر بیایند. 
اینکه فدراســیون فوتبــال از آن ها خدمــت می گیرد، 
دستمزد آن ها را پرداخت نمی کند، به نوعی حق مصاحبه 
کردن را هم از آن ها گرفته تا اعتراضی نکنند و اگر کسی 
اعتراضی کند ماننــد داوران خانم در اعتراض به گرفتن 

حقشان محروم می شود!

کاپلو: رونالدو سه سال است کسی را دریبل نزده!
ورزش: کریستیانو رونالدو، ستاره بزرگ یوونتوس در بازی این تیم مقابل آث میالن در 
دقیقه 55 تعویض شد و مائوریتسیو ساری سرمربی یووه در پایان بازی گفت که علت تعویض 
رونالدو مشکل مصدومیت او بوده است. در پایان بازی فابیو کاپلو، مربی کهنه کار و سرشناس 
ایتالیایی به انتقاد از شرایط آمادگی جسمانی رونالدو پرداخته و مدعی شد که او سه سال 
است که حتی یک نفر را دریبل نزده! رونالدو بعد از تعویض خود روی نیمکت یووه ننشست و 
مستقیماً  از تونل استادیوم به رختکن رفت. رسانه های ایتالیایی می گویند کریستیانو پیش 

از به صدا در آمدن سوت بازی کالً  ورزشگاه را ترک کرده است.

صدای پای زالتان در اولدترافورد 
ورزش: دیلی میل می گوید منچســتریونایتد با زالتان ابراهیموویچ در تماس بوده 
و با وجود  شایعات درباره پیوســتن زالتان به تیم های ایتالیایی او به احتمال زیاد به 
اولدترافورد برخواهد گشت. حاال که منچســتریونایتد به شدت در خط حمله خود 
احساس ضعف کرده و نیاز به یک مهاجم کارکشــته را احساس می کند، زالتان هم 
احتماالً از ماه ژانویه بازیکن آزاد خواهد شــد و می تواند تیم فعلی خود لس آنجلس 
گلکسی را ترک کرده و راهی اروپا شــود. در هفته های اخیر شایعات زیادی درباره 

پیوستن زالتان به تیم های ایتالیایی مطرح شده بود.

دروازه بان آرسنال، گزینه جانشینی نویر 
ورزش: مانوئل نویر که بیش از 200 بازی برای بایرن مونیخ انجام داده است در ماه 
مارس 34 ساله خواهد شــد. او همچنین به تازگی از یک مصدومیت طوالنی مدت 
برگشته بود. این عوامل باعث شده بایرن مونیخ در پی جذب یک دروازه بان باشد. 
برند لنو هنوز چهار سال از قرارداد آرسنال با این دروازه بان آلمانی باقی مانده است 
اما نشریه سان مدعی شد که باشگاه بایرن مونیخ به زودی پیشنهادی را برای جذب 
این بازیکن آرسنال ارائه خواهد داد.با این حال هنوز هیچ تماس رسمی بین طرفین 

برقرار نشده است.

کلوپ: من دلقک نیستم!
ورزش:واکنش تند یورگن کلوپ به یک فیلمبردار پس از پیروزی 3بر یک لیورپول مقابل 
منچسترسیتی خبرساز شده است. کلوپ که برای شریک شدن خوشحالی اش با هواداران در 
پایان بازی قدم به زمین چمن آنفیلد گذاشته بود، کامال شاد و سرخوش بود. اما یک فیلمبردار 
شبکه اسکای اسپورتز که قدم به قدم او را تعقیب می کرد انگار می خواست عیش آقای مربی 
را خراب کند. از او خواســت که رو به دوربین ژست گرفته و خوشحالی اش را نشان بدهد. 
مرد آلمانی با دست به فیلمبردار اشاره کرد که از او دور شود، سرش را تکان داد و خطاب به 

فیلمبردار گفت:» تا وقتی تو اینجا باشی خوشحالی نمی کنم. من که دلقک نیستم«. 

حمیدرضا خداشناس: ســرمربی فرش آرای مشهد 
نتایج درخشــان تیمــش را در این فصــل و 13 هفته 
شکست ناپذیری نماینده خراسان در لیگ برتر فوتسال را 

اعتماد به بازیکنان بومی و رده های پایه دانست. 
مجید مرتضایی در آستانه بازی با شهروند ساری درباره 
وضعیت فرش آرا گفت: همه چیز عالی است و بازیکنان 
در شرایط خوبی به سر می برند و آماده ایم با پیروزی برابر 
شهروند ساری رکورد شکست ناپذیریمان را به چهارده 
هفته برسانیم . وی درباره حریف امروز فرش آرا نیز اظهار 
داشت: شهروند ســاری جزو تیم های خوب لیگ است 
که با چهار امتیاز اختالف نسبت به ما در رده پنجم قرار 
گرفته که برای حضور در پلی آف تالش می کند. این تیم 
از دو بازیکن مشهدی در ترکیب خود استفاده می کند 
که ســابقه بازی در فرش آرا نیز داشته اند و در دو دیدار 
قبلی شان پیروز شده اند. بازی سختی در پیش داریم و 
امیدوارم با کمک هوادارانمان و انگیزه باالی بازیکنان سه 

امتیاز مهم این بازی را بدست آوریم.

نتیجه اعتماد به جوانان خراسانی
ســرمربی فرش آرا که بدون شــک نتایج درخشانی را 
در این فصل با تیمش گرفته و 13 هفته اســت که رنگ 
شکســت را ندیده و از این حیث رکورددار است درباره 
روند خوب فرش آرا اذهان داشت: فرش آرا نتیجه اعتماد 
به جوانان و بازیکن بومی را در ایــن فصل می  بیند. 10 
بازیکن این فصل فرش آرا نتیجــه اعتماد به امیدهای 
این تیم است که سالیان ســال در رده های پایه این تیم 
پرورش یافته اند و حاال در بزرگســاالن بازی می کنند و 
حتی به اردوهای تیم ملی امید و بزرگساالن نیز دعوت 

شده اند. در نیم فصل لیگ برتر هم سه بازیکن از رده امید 
به تیم اضافه کردیم که بسیار با انگیزه هستند که بیشتر 
از آن ها خواهید شنید. از سوی دیگر انگیزه این بازیکنان 
در کنار تجربه بازیکنانی همچون قدرت بهادری سبب 
شده است تا در این فصل فرش ارای متفاوتی را ببینیم و 
امیدوارم این انگیزه با توجه به تالش های مسئوالن تیم 

ادامه داشته باشد.

نقش محوری قدرت بهادری در فرش آرا
مجید مرتضایی که سابقه ســال ها فعالیت در فوتسال 
اســتان در رده های مختلف را دارد بــه نقش بازیکنان 
با تجربه این تیم به خصوص قدرت بهادری در کســب 
نتایج درخشان فرش آرا هم اشــاره کرد و توضیح داد: 
قدرت بهادری بدون شک یکی از بهترین بازیکنان تاریخ 
فوتسال ایران اســت که این را بارها اثبات کرده است. 
قدرت نقش محوری هم در تمرینات و هم در بازی های 
فرش آرا دارد. وی در تمرینات به جوان ترهای تیم کمک 
می کند و در بازی ها نیز نقش رهبــری وی در زمین به 

خوبی مشهود است.

هدفمان حضور در فینال است
وی در پایان به هدف فرش آرای مشــهد در ادامه لیگ 
پرداخت و گفت: ابتدا به دنبال حضور در بین چهار تیم و 
سپس راهیابی در فینال هستیم تا پس از سال ها حضور 
در لیگ برتر باالخره امسال به این مهم دست یابیم که 
بدون شک این اتفاق بدون حمایت هوادارانمان نخواهد 
افتاد که امیدواریم طرفدارانمان مانند همیشه در این راه 

به ما کمک کنند.   

ورزش: سعید علی حســینی وزنه بردار فوق سنگین 
ایران پس از اینکه حضور در المپیک را از دست داد، 
به صورت رسمی با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. 
علی حسینی با حضور در فدراسیون وزنه برداری نامه 
بازنشســتگی خود را امضا کرد و به صورت رسمی با 

دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.
این وزنه بردار پس از پایان محرومیت هشت ساله ای 
که داشت توانست نقره قهرمانی جهان201۷ و نقره 
بازی های آسیایی2018 را بگیرد اما به دلیل شرکت 
نکردن در مسابقات گزینشی المپیک، شانس حضور 

در المپیک را از دست داد.
به ایــن ترتیب فدراســیون ایــران باید بــه اطالع 
فدراسیون جهانی وزنه برداری برساند که علی حسینی 
رسماً بازنشسته شده تا این وزنه بردار از فهرست آنتی 

دوپینگ خارج شود.
چندی پیش علی مرادی، رئیس فدراسیون در خصوص 
از دست رفتن المپیک برای حســینی گفته بود: سعید 
علی حســینی هم در مسابقات آســیایی چین حضور 
داشــته و در جهانی غایب بوده است. او باید برای اینکه 
یک مسابقه گزینشــی دیگر در 6 ماه دوم سال شرکت 
می کرد، به یکی از ایــن تورنمنت ها می رفت، اما دیر به 
فدراسیون مراجعه کرد و زمان پذیرش این تورنمنت ها 
تمام شده است. من از مدت ها قبل به او گفته بودم که به 
فدراسیون بیاید، اما نیامد. پدرش هم در جریان است. 
حاال که دیر آمدند، خودشــان هم باید مسئولیت این 

اتفاقات را بپذیرند.
اما ســعید علی حســینی در تشــریح این اتفاق که 
لطمه ســنگینی به او و وزنه برداری ایران در المپیک 

2020 توکیو محسوب می شــود، گفت: متأسفانه به 
دلیل مصدومیت نتوانســتم در رکوردگیری تیم ملی 
برای حضور در رقابت های جهانی شرکت کنم. البته 
آســیب دیدگی من چندان جدی نبــود و کادرفنی 
می توانست با مشورت پزشک، میزان مصدومیت من 
را آنالیــز و بهترین تصمیم را در ایــن خصوص اتخاذ 
کند. متأســفانه این چنین نشد و هم از تیم ملی خط 

خوردم و به جهانی اعزام نشدم.
وی افزود: کادر فنی هیچ توجهی به شرایط من نکرد 
و در نهایت کسی را به جای من به رقابت های جهانی 
فرســتاد که با وجود شــعار جوانگرایی، اصاًل جوان 
محســوب نمی شــد. این وزنه بردار با 28 سال سن با 
شــعار جوانگرایی به جای من بــه رقابت های جهانی 
رفت در حالی که هم در رکوردگیری داخلی و هم در 

مسابقات جهانی وزنه هایش را اوت کرد.
علی  حسینی با رد این ادعا که می گویند او خودش از 
همراهی تیم ملی انصــراف داده، گفت: اصاًل این گونه 
نیست و من انصراف نداده بودم. ســرمربی تیم ملی 
قبل از رکوردگیری به مــن گفت اگر در رکوردگیری 
شرکت  نکنی از تیم  ملی خط می خوری. من هم این 
مسئله را با سرپرست فدراسیون وزنه برداری در میان 

گذاشتم و با او جدی صحبت کردم.
وی در پایان گفت: اگر در المپیک نیســتم، به دلیل 
برخی نیت های بدی بود که سبب شد به جای حفظ 
من، در مسیر حذف من قدم بردارند. من با وزنه هایی 
که می زنم ثابت می کنم این فدراســیون و سرمربی 
تیم ملی بودند که شــرایط را برای من مهیا نکردند و 

نخواستند من در المپیک حاضر باشم.

مجید مرتضایی در گفت  و گو با قدس: 

نتایج خوب فرش آرا 
حاصل اعتماد به جوانان و بومی هاست

سعید علی حسینی رسماً خداحافظی کرد

مرد نقره ای، وزنه ها را زمین گذاشت

گزارش ویژه

سونامی استعفا در هیئت سوارکاری 
خراسان رضوی

ورزش: درست یک روز پس از استعفای دبیر هیئت 
سوارکاری استان خراســان رضوی رئیس این هیئت 
هم اســتعفای خود را برای مدیرکل ورزش و جوانان 
استان ارســال کرد. حمید نیکویی که مدت قانونی 
ریاستش بر هیئت تمام شــده و در سمت سرپرست 
هیئت مشغول به فعالیت بود در متن استعفای خود 
مشــکالت اقتصادی و اختالفات بر ســرمالکیت 
پیست ســوارکاری ثامن و عدم توجه مسئوالن 
ورزش استان به سوارکاری را دلیل این استعفا 
عنوان کرده اســت. با توجه به برگزار نشــدن 
مجمع انتخابات این هیئت بایــد دید مدیرکل 
برای هیئتی که نه رئیس دارد و نه دبیر چه تصمیمی 
اتخاذ خواهد کرد. این در حالی اســت که سوارکاری 
خراســان در سطح باشــگاهی در ســالیان گذشته 
همیشــه جزو بهترین های کشــور بــوده و از لحاظ 

امکانات هم جزو استان های برخوردار بوده است. 
حمید نیکویی در مورد این اســتعفا گفت: چندین 
سال اســت که به طور شــخصی برای سوارکاری 
هزینه کرده و میلیون ها تومان خرج ساخت پیست 
ســوارکاری ثامن کردم در حالی که کوچک ترین 
کمکی به من نشد. آقایان برای هزینه کرد شخصی 
خودم حسابرس به هیئت فرستاده اند بدون اینکه 
یک ریال در این امور مشارکت داشته باشند. االن 
همه به دلیل مشکالت اقتصادی و خستگی قادر به 
ادامه همکاری نیســتم. آقایان خودشان می دانند 

و سوارکاران.

ورزش: پیمان حســینی درباره عملکرد تیم ملی فوتبال 
ســاحلی در تورنمنت های جام بین قــاره ای و بازی های 
جهانی ساحلی که با قهرمانی و مدال برنز همراه بود، اظهار 
کرد: خدا را شکر در این دو تورنمنت نتایج خوبی گرفتیم. 
دو تورنمنتی که در سطح جهان معتبر هستند و در کنار 
جام جهانی از مهم ترین تورنمنت های فوتبال ســاحلی 

محسوب می شوند.
دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی در گفت وگو با تسنیم در 
واکنش به این مسئله که شاید ساحلی بازان دوست داشتند 
در حضور برزیــل جام قهرمانی بین قاره ای را باالی ســر 
ببرند و غیبت این تیم چقدر تأثیرگذار بوده است، گفت: 
بی گمان اگر برزیل هم در این جــام بود، جام بین قاره ای 
پررنگ تر می شد. برزیل در فوتبال ساحلی حرف اول را در 
دنیا می زند، اما چون جــام جهانی پاراگوئه فاصله کمی با 

این تورنمنت داشت، آن ها شرکت نکردند.
حسینی ادامه داد: در جام بین قاره ای بزرگ ترین تیم های 
دنیا و بهترین های رنکینگ حضور دارند و امیدواریم برای 
سال آینده برزیلی ها با تمام قدرت بیایند و ما هم با تمام 
قدرت حاضر شویم که قهرمانی با حضور برزیل دلچسب تر 
می شود. در همین شــرایط هم بچه ها کار بزرگی را انجام 
دادند و با پنج بازی و پنج پیروزی قهرمان شدیم که اتفاق 

قشنگ و خوبی بود و بازتاب خوبی هم بین مردم داشت.
وی در خصوص اینکه به نظر می رسد حسرت فعلی فوتبال 
ساحلی ایران غیبت در جام جهانی باشد، خاطرنشان کرد: 
حضور نداشــتن ما در جام جهانی، اتفاق خوبی نیســت. 

آماده سازی خوبی برای مقدماتی جام جهانی نداشتیم و از 
این بابت هم لطمه خوردیم. این مسئله برای ما تجربه شد 

که برای هر تورنمنت برنامه داشته باشیم.
حسینی در مورد عدم پرداخت پاداش ها اظهار کرد: زیاد 
نمی خواهم به موضوع پاداش ها و این مسائل بپردازم. شاید 
به شخصه نیازی به پاداش نداشته باشم، اما برخی بازیکنان 
تیم در شرایط سختی هستند و آن ها به این پاداش ها نیاز 
دارند و این مسئله ممکن است در عملکردشان تأثیر بگذارد. 

امیدوارم با کمترین فاصله پرداخت شود.
دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی گفت: شرایط اقتصادی 

کشور و فدراسیون را می دانیم. اینجا همه کنار هم زندگی 
می کنیم. همه ما در این کشور با مشکالت مالی دست و 
پنجه نرم می کنیم و این مشکل برای فدراسیون فوتبال 
هم وجود دارد. فقط ای کاش حتی اگر کمترین رقم 
را هم برای پاداش تعیین می کنند، در کمترین زمان 
پرداخت شود. بازیکنان فوتبال ساحلی برای پاداش 
بازی نمی کنند، اما شاید حتی پاداشی ناچیز برای 
آن ها رفع خستگی باشد. در لیگ سطح باالیی 
به لحاظ مالی نداریم و درآمد بچه ها زیاد نیست 
و هر عددی از هر ارگانی به بچه ها داده شود، 
تأثیر مســتقیمی در زندگی آن ها دارد. من 
برای تیم ملی بازی نمی کنم که مقام بیاورم تا 
پاداش بگیرم، پاداش من شادی مردم است و 
فدراسیون هم هر پاداشی تعیین کرد، ممنون 

آن ها هستیم.

امیرمحمد ســلطان پور: آن زمانــی که خــط دفاعی 
منچسترســیتی ضعف خود را به صورت پیاپی به مهاجمان 
زهردار لیورپول نشان می داد، ونسانت کمپانی کاپیتان سابق 
این تیم در استودیو به عنوان کارشناس در حال صحبت بود؛ 
و چقدر دل هواداران سیتی بیشتر برای او تنگ شد. آیمریک 
الپورت هم به دلیل مصدومیت روی ســکوها قرار داشت و 
چقدر جای خالی او نیز احساس می شد. یا شاید پپ با خود 
فکر می کند که کاش ادرسون را برای بازی میانه هفته گذشته 
در لیگ قهرمانان در حالی که تقریبــاً صعود تیمش قطعی 
شــده بود به ایتالیا نمی برد که آن گونه مصدوم شود و بازی 
مقابل قرمزها را از دست بدهد. شکی نبود که با وجود این سه 
بازیکن نیز لیورپول احتماالً عملکرد خوبی را از خود به نمایش 
می گذاشت اما مســلماً نمایش سیتی در یکشنبه شب به آن 

فاجعه شبیه نمی شد. 

طلسمی به نام آنفیلد
پس از شکست 3بریک در آنفیلد، حاال شاگردان پپ گواردیوال 
9 امتیاز کمتر از صدرنشین جدول لیگ برتر انگلیس یعنی 
لیورپول دارند و خود نیــز بر رتبه نازل چهــارم تکیه زده و 
امیدهایشان برای رســیدن به ســومین قهرمانی پیاپی در 
لیگ برتر صدمه ای بســیار جدی خورده است. آن ها از سال 
1981 نتوانسته اند لیورپول را در آنفیلد شکست دهند اما اگر 
یک تساوی مانند تساوی بدون گل فصل گذشته نیز می بود 
گواردیوال با کمال میل آن را انتخاب می کرد. با اینکه نمایش 
هجومی آبی آسمانی پوشان در آن بازی ضعیف بود اما آن ها 
در دفاع مستحکم بودند و آن یک امتیاز 13 ماه پیش در نهایت 

یکی ازعوامل اصلی در دفاع از عنوان قهرمانیشان بود.
یکشنبه ستارگان هجومی ســیتی به دروازه آلیسون هجوم 
می آوردند که همین سبب شــد که خط دفاعشان مقابل سه 
عنصر هجومی همیشه خطرناک حریف آسیب پذیرتر شود. 

مشاجره بر سر گل اول لیورپول در دقیقه6 باال گرفت. سیتی 
معتقد بود که باید پس از برخورد توپ به دست ترنت الکاسندر 
آرنولد خطای پنالتی برای آن ها گرفته شــود اما نه تنها این 
اتفاق نیفتاد بلکه 22 ثانیه بعد توپ درون دروازه خود آن ها 
بود. آنجلینو به شکل عجیبی دومین شروع خود در یک بازی 
در لیگ برتر را در پســت دفاع چپ تجربه کــرد و بنجامین 
مندِی مطمئن تر به دالیل تاکتیکی کنار گذاشــته شد و در 

صحنه گل فابینیو ضعف این بازیکن جوان را شاهد بودیم.
هفت دقیقه بعد آبی پوشان باز هم ضعیف ظاهر شدند و ابتدا 
فرناندینیــو در دفع توپ ضعیف عمل کرد و ســپس آنجلینو 
نتوانست به خوبی صالح را مهار کند تا این ستاره مصری با ضربه 
سر برای دومین بار دروازه سیتی را فرو بریزد. اندکی پس از نیمه 
دوم این بار دفاع راست من سیتی یعنی واکر ضعیف کار کرد و 

مانه در تیر دو با ضربه سر توپ را به گل تبدیل کرد.

ســیتی موقعیت هایی را نیز از دست داد؛ رحیم استرلینگ و 
سرخیو آگوئرو آلیسون را مجبور به چند سیو کرده و آنجلینو 
توپ را به تیرک زد. بــا اینکه لیورپول تــالش زیادی برای 
خلق موقعیت الزم نداشت، بازیکنان ســیتی به زحمت و با 
مشقت های زیاد خود را در موقعیت خطرناک قرار می دادند. 
برناردو ســیلوا در نهایت موفق شد یک گل به ثمر برساند اما 
دیگر ضربه حریف قباًل به آن ها زده شــده بود، نه تنها در این 

بازی بلکه به امیدهایشان برای کسب دوباره جام!

جای خالی یک دفاع باتجربه و آرام
ادرســون می تواند پس از بازی های ملی به تیمش باز گردد 
اما مصدومیت رباط صلیبی، الپورت را حداقل تا ژانویه دور از 
مسابقات نگاه خواهد داشت. مصدومیت ها در زمان بدی به 
سراغ گواردیوال آمده اند اما این بهانه ای برای ضعف جانشین 
در خط دفاع تیم او نیست. این تصمیم که با سه مدافع مرکزی 
یعنی الپورت، اوتامندی و استونز فصل را آغاز کند، برای پپ 
جواب نداده است. اوتامندی آن قدر افت کرده که فرناندینیو 
از خط هافبک به مرکز دفاع آمد تا جای او را بگیرد. سیتی به 
شــدت به بازیکنی مثل کمپانی نیاز دارد که آرامش و تجربه 
را به خط دفاعش بیاورد. مصدومیت های پیاپی ســرانجام او 
را کالفه کرد تا شهر را ترک کرده و به سراغ نخستین تجربه 
مربیگری اش خارج از مرزهای بریتانیا برود. این تصمیم که 
جانشینی برای او در نظر گرفته نشود برای سیتی گران تمام 
شده اســت. آن ها قباًل از اینکه هری مگوایر به یونایتد برود 
او را می خواســتند اما چانه زدن بــرای پایین آوردن قیمت 

درخواستی لستر ضربه بدی به آن ها زده است.
گواردیوال به تازگی گفته بود که تمایلی به ورود به بازار نقل 
و انتقاالت در میان فصل ندارد اما ممکن است اکنون نظرش 
عوض شده باشــد. البته احتماالً تا آن زمان دیگر به گرد پای 

لیورپول هم نرسد.

دو همبازی و دو دوست صمیمی در تیم استقالل حاال 
خارج از کشور عکســی به یادگار در کنار یکدیگر 
گرفته اند. عارف غالمی و مهدی قاعدی که دوستی 
آن ها مدت هاست ادامه دارد و به جز استقالل در 
تیم ملی امید نیز با یکدیگر هم تیمی هستند، در 
اردوی اندونزی حضور به هم رسانده و عکسی در 
شهر جزیره بالی در کنار یکدیگر منتشر کرده اند. 
این عکس را می توان در استوری هر دو بازیکن در 

اینستاگرام مشاهده کرد.

بعد حواشی به وجود آمده بعد از بازی اخیر تیم یوونتوس 
برای فوق ستاره پرتغالی، کریستیانو رونالدو به نظر قصدی 
برای ادامه آن در شبکه های اجتماعی ندارد. رونالدو در 
بازی یکشنبه شب برای دومین بار در مدت چند روز در 
اواسط بازی توسط سرمربی یووه تعویض شد که واکنشش 
به آن و مســتقیم به رختکن رفتن حواشی زیادی را به 
دنبال داشــت. البته خود کریس در پست اینستاگرامی 
بعد از بازی تنها به اهمیت پیروزی و سختکوشــی هم 

تیمی هایش اشاره کرده است.

کریستیانو رونالدوعارف غالمی
شرکت مشــهور تولیدکننده پوشاک ورزشی که 
وظیفه تولید لباس های چندین تیم ملی را نیز بر 
عهده دارد، از جدیدترین لبــاس های این تیم ها 
برای شرکت در یورو 2020 رونمایی کرد. در حالی که 
آلمان، روسیه، اسپانیا، بلژیک و سوئد خود را برای 
آخرین دور بازی های مقدماتی یورو آماده می کنند، 
آدیداس عکس پیراهن های جدید آن ها را با حضور 
ستارگانشان منتشر کرده که پیراهن آلمان با حضور 

تونی کروس یکی از زیباترین آن هاست.

مجری مطرح تلویزیونی و اســطوره تیم ملی فوتبال 
انگلیس و باشگاه لسترسیتی، پس از پیروزی حساس 
لیورپول مقابل منچسترسیتی در این هفته لیگ برتر، 
با حالتی نیمه شــوخی به تمجید از عملکرد تیم سابق 
خود پرداخت. گری لینه کــر در توییت خود با توجه به 
قرارگیری لسترســیتی در رتبه دوم باالتر از چلسی و 
منچسترسیتی و در حالی که روباه ها هشت امتیاز کمتر 
از قرمزها دارند، نوشته: »اکنون تنها فقط لستر می تواند 

جلو لیورپول را بگیرد!«

گری لینه کرآدیداس

ضد  حمله

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال
رقابت داغ برای صدرنشینی

ورزش: هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور عصر امروز از 
ساعت 1۷ با انجام هفت دیدار همزمان برگزار می شود که سه تیم باالی جدول 
همچنان رقابت سختی را با هم دارند.با گذشت 15 هفته از این مسابقات مس 
سونگون با 32 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و گیتی پسند و فرش آرا با 29 

امتیاز در تعقیب این تیم مدعی هستند. 
برنامه بازی ها

سه شنبه 21 آبان ماه، ساعت 17
فرش  آرا مشهد - شهروند ساری

آذرخش بندرعباس - گیتی پسند اصفهان
هایپر شاهین شهر - ستارگان ورامین
مس سونگون ورزقان - سن ایچ ساوه

مقاومت شهرداری البرز - لبنیات ارژن شیراز
سوهان محمدسیمای قم - شاهین کرمانشاه

شرکت ملی حفاری - اهورای بهبهان 

استراماچونی موفق ترین لژیونر ایتالیا 
ورزش: سایت کالچومرکاتوی ایتالیا در گزارشی به بررسی عملکرد بازیکن و 
مربیان لژیونر فوتبال ایتالیا که در خارج از این کشور فعالیت دارند، پرداخته 
است و آندره آ استراماچونی، سرمربی تیم فوتبال استقالل را به عنوان بهترین 
لژیونر ایتالیایی )مربی یا بازیکن( معرفی کرده است. این نشریه در بخش 
دیگری از گزارش خود درباره استراماچونی، به نارضایتی او از تأخیر باشگاه 
استقالل در پرداخت حقوق او و مهلت دو هفته ای که سرمربی سابق اینتر و 
اودینزه به آبی  های تهران برای پرداخت مطالباتش داده، اشاره ای داشته است.

بازگشت دیاباته و غایبان به تمرین استقالل
ورزش: شیخ دیاباته مهاجم اهل کشور مالی تیم فوتبال استقالل در تمرین 
دیروز آبی پوشــان حضور یافت. در تمرین یکشنبه استقالل نفراتی چون 
فرشید اسماعیلی، روزبه چشمی و شیخ دیاباته غایب بودند، اما این بازیکنان 
در تمرین دیروز شرکت کردند. دیاباته که چند روزی به مرخصی رفته بود، 
به تمرین اختصاصی پرداخت. وریا غفوری، علی کریمی، سیاوش یزدانی و 
مهدی قائدی، عارف غالمی و حسین پورحمیدی به دلیل حضور در اردوهای 

تیم ملی و امید غایب بودند.

کالدرون: فقط تا آذر با باشگاه راه می آیم! 
ورزش: گابریل کالدرون، در حاشیه تمرین دیروز تیم پرسپولیس  درباره اینکه 
پیش از این گفته بود یکسری هزینه ها را  از جیب خودش پرداخت شده است و 
باشگاه هنوز پولی به او پرداخت نکرده، آن هم در شرایطی که باشگاه استقالل 
نیز مشکل مالی دارد و بازیکنان این تیم اعتصاب کرده بودند، خاطرنشان کرد: 
20 درصد از پرداخت اولم را دریافت کرد ه ام و ماه بعد زمان پرداخت قسط دوم 
است. من با شرایط باشگاه راه آمده ام و همان طور که شما می دانید ما تمام 
تالشمان را می کنیم تا بهترین نتایج را بگیریم. وی اظهار داشت: با باشگاه 
همکاری و سعی می کنم که راه بیایم. وظیفه من این است که با باشگاه راه 
بیایم و کاری انجام ندهم که از این تاریخ تا ماه دسامبر )11 آذر ماه( به باشگاه 

صدمه برسد. من تا آن زمان کار خواهم کرد و تمام تالشم را به کار می گیرم.

فراخوانی ترابی به تیم ملی
ورزش: در حالی که اردوی تیم ملی برای بازی مقابل عراق زیر نظر مارک 
ویلموتس و سایر اعضای کادر فنی شروع شده، عصر یکشنبه مشخص شد 
که احسان حاج صفی به دلیل مصدومیت نمی تواند ملی پوشان را همراهی 
کند.بر این اساس، کادر فنی تیم ملی بالفاصله از مهدی ترابی برای حضور 
در اردوی تیم ملی دعوت کرد و هافبک پرسپولیس نیز به سایر ملی پوشان 
ملحق شد. بدین ترتیب تعداد پرسپولیسی های حاضر در اردوی تیم ملی به 

6 بازیکن رسید.

تمجید رئیس باشگاه زنیت از سردار آزمون
ورزش: الکساندر مدودف پس از پیروزی یک بر صفر تیم زنیت سن پترزبورگ 
در زمین تیم آرسنال با گل دقیقه 63 سردار آزمون به خبرگزاری ریانووستی 
روسیه گفت: با وجود این پیروزی نباید آسوده  خاطر باشیم زیرا در مبارزه 
بسیار سختی 3 امتیاز را کسب کردیم. بازی نیمه دوم بازیکنان زنیت را خیلی 
پسندیدم و آرسنال خسته شده بود. رئیس باشگاه زنیت سن پترزبورگ ادامه 
داد: سردار آزمون پس از دریافت پاس در محوطه جریمه آرسنال نشان داد 
که نیازی به زدن دو ضربه به توپ ندارد و گل زد. گلزنی با زدن یک ضربه برگ 

برنده سردار آزمون بود و کارش را به درستی انجام داد.

بیرانوند: شنیده ام کاندیدای بهترین بازیکن 
آسیا هستم

ورزش: علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال عصر دیروز در حاشیه 
دومین تمرین این تیم درباره تقابل با عراق عنوان کرد: عراق از ما می ترسد زیرا 
یک تیم خوب و هجومی داریم. بازی با بحرین را باختیم و این باعث می شود به 
3 امتیاز نیاز داشته باشیم. دروازه بان تیم ملی درباره حضور در جمع نامزدهای 
بهترین بازیکن سال آسیا توضیح داد: به گوش من رسیده است که 21 آذر 
برترین های آسیا در سال 2019 را انتخاب خواهند کرد و من هم شنیده ام 

جزو نامزدها هستم اما فعالً تمرکزم روی تیم ملی و پیروزی برابر عراق است.

 کمک ارزی گل گهر 
برای پرداخت حقوق ویلموتس تکذیب شد

ورزش: در روزهای اخیر شــایعاتی مبنی بر اینکه پرداخت حقوق مارک 
ویلموتس ســرمربی بلژیکی تیم ملی ایران با همکاری و مساعدت باشگاه 
گل گهر پرداخت شده است اما مشخص شد که چنین چیزی صحت ندارد.

یکی از مدیران گل گهر در این خصوص به خبرنگار فارس اعالم کرد که چنین 
اتفاقی صورت نگرفته و این مجموعه در این حوزه ورودی نداشته است.

پرسپولیس همچنان پیگیر پاداش فیفا
ورزش: تیم فوتبال پرســپولیس پس از جام جهانی 2018 روسیه از فیفا 
بابت حضور بازیکنانش در این مسابقات طلبکار است اما به دلیل مشکالت 
تحریم و موارد دیگر هنوز این پول به این باشگاه نرسیده و این مسئله باعث بروز 
مشکالتی شده است. باشگاه پرسپولیس بابت حضور علیرضا بیرانوند، وحید 
امیری، مهدی طارمی و رامین رضاییان مبلغی در حدود 680 هزار دالر باید 
از فیفا دریافت کند اما این پول که می تواند بخش زیادی از مشکالت مالی 
پرسپولیس را برطرف نماید هنوز به دست این باشگاه نرسیده هر چند که 
پیگیری هایی برای وصول این طلب انجام شده است.محمدحسن انصاری فرد 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از بعد از حضورش در این مسند برای پیگیری 
این طلب رایزنی ها و مکاتباتی با فیفا انجام داده اما هنوز هم مشخص نیست که 

چه زمانی این پول به دست باشگاه پرسپولیس خواهد رسید.

منهای فوتبال

لیگ برتر والیبال
شهرداری ورامین - شهرداری گنبد

    چهارشنبه 22 آبان  - ساعت: 16:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

حسن یزدانی در صدر برترین های لیگ کشتی
ورزش: پس از برگزاری هفته های اول و دوم دور برگشت لیگ برتر 
کشتی آزاد که در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته برگزار شد، 

برترین کشتی گیران از نگاه کارشناسان سازمان لیگ معرفی شدند.
در هفته نخست دور برگشــت لیگ  برتر کشتی آزاد حسن یزدانی 
نمایش درخشــانی در ترکیب تیم )تا ثبت جهانی توس( داشــت 
وعنوان برترین کشــتی گیر این هفته از آن او شــود. همچنین در 
هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد امیرحسین زارع که به 
تازگی به مدال طالی سنگین وزن مسابقات جهانی زیر 23 سال در 
مجارستان دست یافته بود به عنوان بهترین کشتی گیر هفته دوم 

دور برگشت معرفی شد.

مرادی در ترکیه روی تخته نمی رود
ورزش: تیم ملی وزنه برداری ایران با سه وزنه بردار راهی مسابقات 
گزینشــی المپیک ترکیه می شود. ایوب موســوی، رضا بیرالوند و 
سهراب مرادی سه وزنه بردار ایران هستند که  پنجشنبه هفته جاری 
همراه محمد حسین برخواه سرمربی تیم ملی راهی ترکیه می شوند 
تا در مسابقات گزینشی المپیک شرکت کنند. البته سهراب مرادی 
در دسته 109 کیلوگرم وزنه نمی زند و فقط وزن کشی خواهد کرد 

و تست دوپینگ می دهد.
ترکیه، چهارمین مسابقه گزینشی المپیک سهراب مرادی می شود 

و او باید در دو مسابقه دیگر شرکت کند. 

ابطال قرارداد کشتی گیران تیم های نظامی 
ورزش: ســتاد کل نیروهای مســلح پس از بارهــا نامه نگاری با 
فدراسیون کشتی، ســرانجام وارد عمل شد و حضور دو تیم نظامی 
در لیگ برتر و استفاده از کشتی گیران خارجی را غیرقانونی اعالم 
کرد. ستاد کل نیروهای مسلح در این نامه، رسماً بر غیر قانونی بودن 
حضور دو تیم رعد پدافند ساری و پاس تهران تأکید کرده که سبب 

اعتراض برخی از تیم ها شده بود.
ضمن اینکه در بخشــی از این نامه آمده، تیم رعد پدافند ساری بر 
خالف قوانین و ضوابط ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به جذب و عقد 
قرارداد با کشتی گیران خارجی کرده که ستاد کل نیز از فدراسیون 
خواستار ابطال قراردادهای منعقده و برخورد با متخلفان شده است.

برای حضور در جام جهانی
ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران اعالم شد

ورزش: رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی 2019 روزهای ۷ و 
8 آذرماه با حضور هشت تیم برتر رقابت های جهانی قزاقستان، در 
سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود. ترکیب تیم ملی 
کشــتی فرنگی برای حضور در جام جهانی کشتی فرنگی به شرح 

زیر است:
55 کیلوگرم؛ رضا خدری-  پویا دادمرز

60 کیلوگرم؛ علیرضا نجاتی- شیرزاد بهشتی طال
63 کیلوگرم؛ محمد نوربخش- سامان عبدولی

6۷ کیلوگرم؛ حامد تاب- محمدجواد رضایی- محمد الیاسی
۷2 کیلوگرم؛ محمدرضا گرایی - امین کاویانی نژاد

۷۷ کیلوگرم؛ محمدعلی گرایی- پژمان پشتام- رسول گرمسیری
82 کیلوگرم؛ سعید عبدولی- جمال اسماعیلی

8۷ کیلوگرم؛ حسین نوری- رامین طاهری
9۷ کیلوگرم؛ محمدهادی ساروی- مهدی بالی

130 کیلوگرم؛ امیر قاسمی منجزی - امین میرزازاده
سرمربی: محمد بنا

 تیم ملی تنیس روی میز بدون سرمربی 
در تور جهانی اتریش 

ورزش: حضور در تور جهانی اتریش یکی از برنامه هایی است که از طرف 
فدراسیون تنیس روی میز و برای آماده سازی بیشتر ملی پوشان این رشته 

پیش از انتخابی المپیک )2 تا 6 بهمن ماه - پرتغال( تصویب شده است.
این رقابت ها از امروز آغاز شــده و تا 26 آبان ماه ادامه خواهد داشت. 
نوشــاد و نیما عالمیان بازیکنان منتخب فدراسیون هستند که قرار 
است که در قالب تیم ملی تنیس روی میز در تور جهانی اتریش حضور 
داشته باشند؛ حضور این ملی پوشان اما بدون سرمربی انجام خواهد 
شد همان گونه که تیم ملی تنیس روی میز در تور جهانی آلمان هم 

بدون سرمربی شرکت کرد.

علیرضا دبیر: 
6 مربی کشتی را محروم کرده ایم

ورزش: رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه تعداد کشتی گیران 
فعال در جمعیت 80 میلیونی کشور کمتر از 100 هزار نفر است، گفت: باید 
نسبت به این مسئله چاره اندیشی کنیم و بدانیم که در گذشته یک میلیون 
کشتی گیر فعال داشته ایم. دبیر با تأکید بر اینکه در مسیر قهرمانی فشار 
آوردن بر نونهاالن و نوجوانان اشتباه محض است، اظهار کرد: 6 مربی را در 
کمیته انضباطی محروم کرده ایم چرا که کشتی گیران کم سن را مجبور 

کرده اند که وزن خود را کم کنند.

سرمربی پیام:
 بعید است بازیکنان خاطی برگردند

ورزش:بهرام فرید، مجتبی شبان، علیرضا بهبودی، حسن صنوبر و 
عرفان علی نژاد، تیم را در سفر به سیرجان همراهی نکردند و سرمربی 

پیام این بازیکنان را در اختیار باشگاه قرار داده است.
اکبر خداوردی ، ســرمربی تیم والیبال پیام مشهد در پاسخ  به این 
سؤال که آیا این افراد به تیم بازخواهندگشت، گفت: کمیته انضباطی 
باشگاه باید تصمیم بگیرد. بعید می دانم این بازیکنان به تیم بازگردند. 
در روز نخســت همکاری با پیام، به مدیرعامل تیم تاکید کردم که 
اسم و رسم بازیکنان برایم اهمیتی ندارد. تجربه من می گوید اگر به 
جوانان اعتماد کنید و تالش کنید تا به خودباوری برســند، بهترین 

نتایج رقم می خورد. 

11 میلیارد علی الحساب در حساب ویلموتس

سِر»مربیان ملی داخلی« 
بی کاله مانده است

بررسی افول این روزهای آبی پوشان منچستر

سیتی بدون دفاع!
قهرمانی تیم فوتبال ساحلی با حضور برزیل دلچسب تر می شد

حسینی: پاداش من شادی مردم است
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فرهنگ و هنر

سینما

آخرینساختهکیاییازفرمولهایفیلمفارسیپیرویمیکند
هنر فدای گیشه

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل  در اینکه مصطفی کیایی، کارگردان 
باهوش و باانگیزه ای اســت و پرویز پرستویی، بازیگر خوب و توانمندی 
تردیدی نیســت اما ســاخت »مطرب« توســط کیایی و نقش آفرینی 
پرســتویی در این فیلم، کارنامه کاری و هنری این دو نفر را زیر ســؤال 

برده است. 
فیلم »مطرب« این روزها گیشه را تسخیر کرده و کارگردان جوان آن خوب 
می داند که در شرایط ناپایدار سینمای ایران، فیلم های خوب الزاماً بیشتر 
نمی فروشند و فیلم های بد هم در گیشه شکست نمی خورند. تجربه فروش 
بــاالی 20 میلیارد تومانی»رحمــان 1400« و حدود 40 میلیارد تومانی 
»هزارپا« با وجود اینکه این دو جزو فیلم های سخیف و مبتذل سینمای ایران 

بودند، رؤیای فتح گیشه را برای برخی از کارگردان ها دست یافتنی کرد.
کیایی خــوب می داند که با یــک قصه جذاب و بــه کارگیری الفبای 
تعلیق آفرینی در فیلمش می تواند مخاطب را روی صندلی سینما بنشاند 
و تا پایان فیلم همراهش کند اما فروش نســبتاً پایین فیلم های قبلی او 
همچون »بارکد« و »چهارراه استانبول« که ریتم تند و قصه های جذابی 
داشتند به او ثابت کرد که این ها به تنهایی برای فتح گیشه کافی نیست 
و باید از فرمول های نخ نمای طنزهای پرفروش این سال های سینما بهره 
ببرد تا در این هنر صنعت که بیشــتر شــبیه به صنعتی تجاری شده، 

بیشترین منفعت را ببرد.

  شیره مالیدن به سر خود یا مخاطب؟
کیایی جوان 10 ســال پیش نخســتین فیلم ســینمایی خود را با نام 
»بعدازظهر سگی سگی« ســاخت و در طول این سال ها آثار دیگری را 
جلو دوربین برد که هر کدام در عین داشــتن فضایی متفاوت، بیشــتر 
دغدغه اجتماعی داشــتند. این کارگردان جوان با ســاخت فیلم »خط 
ویژه« نشــان داد که می توان فیلمی  ســاخت که هم جذاب و سرگرم 
کننده باشــد و هم اینکه انتقاد صریح و درست اجتماعی داشته باشد و 
می تواند حرص آقازاده ها را دربیاورد. او پس از »خط ویژه« که ســیمرغ 
بلورین فیلم برگزیده تماشاگران فیلم فجر سال 93 را کسب کرد، چهار 
فیلم دیگر ساخت. آخرین ســاخته او قبل از »مطرب« فیلم »چهارراه 
استانبول« بود که به موضوع آتش سوزی پالسکو می پرداخت و یک سال 
بعد از آن واقعه، روی پرده ســینماهای کشــور رفت ولی با وجود اینکه 
موضوع روز بود و زمان خوبی اکران شد آن طور که انتظار می رفت فروش 
نداشت.  »مطرب« اما در همین روزهای اول فروش قابل توجهی داشته، 
فیلمی  که اگرچه رقیبی جدی در اکران ندارد و قصه آن در مورد زندگی 
چند نســل از اعضای خانواده یک خواننده کاباره ای است که همزمان با 
انقالب اســالمی از فعالیت او جلوگیری می شــود. بخشی از این فیلم با 
حضور یک بازیگر زن ترکیه ای در اســتانبول می گذرد و از فرمول های 
رایج فیلم های گیشه ای و تجاری بهره برده است. ژانر کمدی، بازیگر زن 
خارجی، لوکیشن های پررنگ و لعاب شهرهای توریستی، مسخره کردن 
قوانین اجتماعی و قواعد فرهنگی حاکم بر کشور و... تمهیدات این فیلم 
برای فروش بیشتر است. کیایی هم مانند دیگران فیلمسازان فهمیده که 
برای فتح گیشه در وضعیت فعلی سینمای ایران، ژانر کمدی و بازیگران 
زن گیشــه در لوکیشــنی خارج از ایران جواب می دهد، در این بین اگر 
شوخی های جنســی مبتذل را هم چاشــنی کار کند، فروش فیلمش 
تضمین خواهد شــد! فیلم مطرب با استفاده از تضادهای فرهنگی میان 
ایران و ترکیه و قیاس شــرایط پیش از انقالب و پس از آن برای فعاالن 
حوزه موسیقی و خوانندگی، اگرچه می  خواسته موقعیت های طنز ایجاد 

کند ولی داشته های فرهنگی ایران را به مسخره گرفته است. 
بازیگر زن خارجی بدون حجاب و آوازخوانی او روی پرده ســینما هم در 
معادالت مالی کیایی توانسته گروهی از تماشاگران را برای دیدن این فیلم 
وسوســه کند. حضور الناز شاکردوست با وجود اینکه بازی چشمگیری 
ندارد، این گمان را تقویت می کند که گیشــه برای کارگردان »مطرب« 
که تهیه کنندگی فیلمش را هم بر عهده دارد، اهمیت داشته است. اگرچه 
کیایی تأکید دارد برای »فروش« سراغ ساخت فیلم کمدی نرفته و دلیل 
ساخت این فیلم، عالقه همیشگی اش به ساخت فیلم های موزیکال بوده 
اما آنچه روی پرده سینماها رفته، خالف این ادعا را نشان می دهد. کیایی 
به پیروی از فرمول های فیلمفارسی فقط به فکر گیشه و سودآوری بوده 
و او نمی توانــد با مصاحبه و دفاع از فیلمش مخاطــب را گول بزند. در 
شرایطی که فیلمفارسی جریان بدنه سینمای ایران را تشکیل می دهد، 
فیلم »مطرب« هم مانند »رحمان 1400« در شــمار فیلمفارسی های 

تاریخ سینمای ایران دسته بندی خواهد شد.

  از نقشی ماندگار تا ادابازی تقلبی
کیایی در این فیلم از بازیگرهای پولســاز طنز استفاده نکرده و برای نقش 
اول فیلم از پرویز پرستویی بازی گرفته است. بازیگری که در سال های اخیر 
او را بیشــتر در فضای مجازی دیدیم. بازیگری که با دریافت چهار سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد، در بین بازیگران ایرانی رکورددار است و 
با کارگردان های بزرگی کار کرده است. اگرچه پرستویی با نقش آفرینی های 
متفاوت در فیلم های »آدم برفی« و »لیلی با من اســت« به شهرت رسید اما 
نقطه اوج بازیگری او در سال 13۷۶ و برای بازی در فیلم آژانس شیشه ای و 
نقش حاج کاظم بود. کارنامه کاری و هنری پرستویی، کارنامه ای پروپیمان 
است که نقش آفرینی او در گونه های مختلف سینمایی را نشان می دهد 

اما با این وجود، بازیگر گزیده کاری بوده است. 
پرســتویی در فیلم »مطرب« نقش یک خواننده کاباره ای را ایفا می کند 
که به تبعیت از خواننده های پیش از انقالب، هنرش به خواندن ترانه های 
کوچه خیابانی محدود شــده و رؤیای رفتن روی صحنه را دارد. کیایی از 
این شخصیت یک آدم ستمدیده و مظلوم را می سازد که رؤیایش در آن 
سوی آب ها محقق می شود. پرستویی با آن کوله بار هنری امروز حرکات 
و سکنات خواننده ای  را تقلید می کند که از چهره های معروف موسیقی 
لس آنجلسی است و این روزها هنرش به مجیزگویی از پهلوی ها خالصه 
شده است. ادای فالن خواننده خارج نشین را حسن ریوندی هم می تواند 
درآورد و مردم را بخنداند اما پرده ســینما که صحنه برنامه های کمدی 
نیســت. سینما صحنه هنرآفرینی اســت و نه صحنه ادابازی و تقلید. از 
هنرمندی چون پرویز پرستویی این ادابازی تقلبی بعید است و باید از او 

پرسید آقای پرستویی با خودتان چه کردید؟ این بود همه هنرتان؟

 فرهنگ و هنر/ صبا کریمی جشنواره بین المللی 
فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد در انتظار 
آغاز چهل و نهمین دوره برپایی اســت. رشد جزو 
نخستین جشــنواره ها و از قدیمی ترین رویدادهای 
فرهنگی و هنری اســت اما پرسش اینجاست آیا به 
اندازه عمر طوالنی اش توانسته اثربخشی قابل تأملی 
در فضای آموزش و پرورش کشــور و از سویی دیگر 
سینمای کودک و نوجوان داشته باشد یا خیر؟ شاید 
پاســخ به این پرسش را بتوان به روشنی در دو نهاد 
مهمی  که به آن اشاره شد یافت و کمتر تأثیر قابل 
قبول و قدرتمندی را در سینما و آموزش و پرورش 
از این رویداد پرسابقه پیدا کرد. مسئله ای که بسیاری 
کارشناسان و اهالی سینما بر آن باور دارند جهت دهی 
این رویداد فرهنگی به سمت و سوی هنر و فاصله 
گرفتن از مناســبات اداری و سازمانی است. با این 
حال اما ظرفیت های بی شمار این جشنواره در ایجاد 
فضایی سازنده، مفرح، آگاهی بخش و سرگرم کننده 
برای دانش آموزان و والدین آن ها غیرقابل انکار است 
و باید با یک نگاه نو و تدوین برنامه های پویا و خالق 

اثربخشی آن را چندین برابر کرد.

 درست دیدن و شنیدن را به بچه ها 
آموزش دهیم

انتخاب  هیئــت  عضــو 
فیلم های ایرانی جشنواره 
چهل ونهم رشــد معتقد 
است: باید فضای جشنواره 
رشــد را بیــش از پیش 
باز کرد و بــه فیلم هایی 

کــه روی خط قرمز هم حرکــت می کنند، مجال 
دیده شــدن داد؛ چرا که همین آثار جنبه آموزشی 
و تربیتی بســیاری دارند. کاوه ســجادی حسینی، 
نویسنده و کارگردان سینما و عضو هیئت انتخاب 
چهل و نهمین جشــنواره بین المللــی فیلم های 
علمی ، آموزشی و تربیتی رشد اظهار کرد: مجموع 
فیلم هایی که توسط اعضای هیئت انتخاب بررسی 
شــد متشکل از آثاری با کیفیت های مختلف بود و 
تالش کردیم فیلم هایی را انتخاب کنیم که با پروتکل 
جشنواره همخوانی داشته باشند و اینکه نگاه کودک 
و نوجوان و بحث آموزشــی در آن ها مستتر باشد، 
همچنین فیلم هایی که رویکرد انسانی و زبانی جهان 
شــمول داشته باشند را نیز در نظر گرفتیم و سعی 
کردیم این آثار را مدنظر قرار بدهیم. البته یکسری 
فیلم هایی که انتخاب کردیم از چارت نمایش خارج 
شده اند که ظاهراً قرار است بخشی از آن مجدداً به 
جدول نمایش بازگردد. وی در ادامه افزود: به نظرم 
کیفیت آثار نسبت به سال های گذشته افت کرده که 
دلیلش ارزان شدن و سخت تر شدن فیلم سازی است 
و بسیاری برای همین آزمون و خطا فیلم می سازند. 
البته این در ذات خودش اتفاق خوبی است و موجب 
می شود افراد دست به تجربه بزنند اما از یک منظر 
دیگر این اتفاق می تواند آسیب رســان هم باشد. در 
نهایت تالش ما این بود فیلم های دیدنی را انتخاب 
کنیم که صاحب اندیشه بوده و حرفی برای گفتن 
داشته باشند.ســجادی حسینی با اشاره به اهمیت 
جشــنواره رشــد در ایجاد فضایی پویــا در فضای 
آموزشــی تأکید کرد: همواره تالش بر این بوده که 

این جشــنواره به حیات خودش ادامه بدهد و دیده 
شود اما فکر می کنم باید نوع نگاه به این جشنواره را 
تغییر داد و به نوعی فضا را بازتر کرد و ریسک پذیرتر 
شد و حتی فیلم هایی که روی خط قرمز هم حرکت 
می کنند باید دیده شوند. برخی فیلم ها موضوعی را 
مطرح می کنند که در بدو تماشــای آن شاید این 
نگرانی را به وجود بیاورد که ممکن است بدآموزی 
داشته باشد اما هرچه پیش می رود متوجه می شویم 
که این فیلم در حکم زنگ خطر اســت و نشــان 
می دهد حرکت در یک مسیرهایی چه مخاطراتی 
دارد و به نظرم باید این ها دیده شوند. برهمین اساس 
باید سطح سواد مخاطبان را باال ببریم نه اینکه سطح 

کیفی فیلم ها را کاهش دهیم.
این کارگردان سینما در ادامه با اشاره به اینکه سینما 
می تواند بخشــی از محتوای آموزشی را تأمین کند 
و در تربیت تأثیرگذار باشــد، تصریــح کرد: اگر به 
فیلم هایی که مستقیم آموزش می دهند دقت کنید 
متوجه می شوید تأثیر آن ها محدود به زمان نمایش 
آن و آموزشی اســت که می دهند و پس از آن هم 
به پایان می رســد. ولی اگر این اتفاق در یک کالبد 
دراماتیــک و هنری رخ بدهد و آموزش در الیه های 
زیرین آن باشــد، تأثیرش روی ناخــودآگاه اتفاق 
می افتد. شاید در این حالت با فرایند زمانبری مواجه 
باشیم اما در نهایت یک آموزش و فرهنگ نهادینه 

شده خواهیم داشت که اثرش دو چندان می شود. 

 جشنواره »رشد« باید از تلویزیون 
شجاع تر باشد

این عضو هیئت انتخاب عنــوان کرد: به نظرم باید 
درســت دیدن و شــنیدن به بچه ها آموزش داده 

شــود. تلویزیون تأثیر خودش را می گذارد و رسالت 
خــودش را انجام می دهد و ما باید ســعی کنیم به 
سمت تلویزیون نرویم و کار خودمان را انجام دهیم. 
تلویزیــون تالش خودش را در راســتای آموزش و 
سرگرم سازی انجام می دهد و ما نیز در سینما باید 
راه خودمان را پیدا کنیم، بنابراین جشنواره رشد باید 
شجاع تر باشد و چیزهایی که در تلویزیون نمی بینیم 
را در جشنواره هایی همچون رشد پیدا کنیم در غیر 
این صورت مجموع فعالیت هــای ما تکرار مکررات 
اســت که در نتیجه موجب رخوت می شود و تأثیر 

و اهمیت خودش را از دست می دهد.
وی در پایــان یادآور شــد: ما نیــاز داریم تبلیغات 
گسترده تری نسبت به این جشنواره صورت بگیرد و 
فقط صرف برگزاری جشنواره مدنظر نباشد. به نظرم 
این جشــنواره باید از فضای تشریفاتی و برگزاری 
صــرف در فضای اداری و کارمندی خارج شــده و 
رویکرد هنری به خود بگیرد. خوشــبختانه امسال 
جشنواره نگاه تشریفاتی ندارد و دبیر جشنواره فردی 
هنرمند است و فضای سینما را می شناسد و همین 
مسئله هم در روند اجرایی آن تأثیرگذار است. چیزی 
که من از بیرون می شــنوم این است که جشنواره 
رشد، رویداد مهمی  نیست در حالی که معتقدم اتفاقاً 
جشنواره رشد بسیار مهم است و باید مهم تر هم باشد 

و به همین دلیل نیازمند حمایت است. 

  ضرورت تفکیک بخش های مختلف 
جشنواره رشد

حسن نقاشی، نویســنده، کارگردان و تهیه کننده 
سینمای مستند با اشــاره به آثاری که در این دوره 
از جشــنواره پذیرفته شــده اند، گفــت: معموالً در 

جشنواره ها با دو دســته اثر روبه رو هستیم. بخش 
نخست متعلق به فیلم سازانی است که سال ها در این 
حیطه فعالیت حرفه ای دارند و به نوعی مؤلف هستند 
و هر ساله جشنواره ها شاهد بخشی از این فیلم هاست، 
اما بخش اعظم آثار متعلق به گروه دیگری است که 
همیشه هم درباره آن ها گفته ام و معتقدم باید ساز و 
کاری وجود داشته باشد که بیشتر بر آن نظارت کند. 
واقعیت این اســت فیلم های زیادی در ایران ساخته 
می شود و بســیاری عالقه مندند جشنواره ای وجود 
داشته باشد که فیلمشــان را در آن شرکت بدهند؛ 
حتی اگر با یــک موبایل و یا بدون اطالعات اولیه از 
سینمای مستند دست به ســاخت آن زده باشند. 
تعداد آثار اینچنینی بسیار زیاد است و این اتفاق نه 
تنها در جشنواره رشد بلکه در دیگر جشنواره ها هم 

دیده می شود. 
نقاشــی در ادامــه افزود: 
همیشه در جشنواره های 
مختلــف می بینیــم که 
تعــداد قابــل توجهــی 
فیلم به دبیرخانه ارســال 
شــده اما هیچ گاه سؤال 

نمی کنیم آیا اقتصادی پشــت آن بوده یا صرفاً یک 
رفتار کارگاهی است. به نظرم 90 درصد فیلم هایی 
که به جشنواره رسیده کارگاهی هستند اما آن بخش 
از فیلم هایی که قابل پخش بودند که البته تعدادشان 
هم کم بود به ما این فرصت را داد که بتوانیم از میان 

آن ها بهترین ها را انتخاب کنیم. 
وی در پاســخ به این پرســش که جشنواره رشد 
در آستانه 50 ســالگی اش تا چه حد توانسته در 
فرایند آموزشــی کشور اثربخش باشد، گفت: اوالً 

دبیری که برای این جشنواره انتخاب شده چنین 
نگاهی دارد و من سال هاست ایشان را می شناسم 
و می دانم دغدغه های زیادی دارند و امسال هم که 
دبیر شدند با برنامه آمده و مطمئنم در پنجاهمین 
سال برپایی جشنواره ایده هایی که روی آن ها فکر 
بسیاری شــده را پیاده خواهد کرد اما به نظرم از 
جمله مســائل مهمی  که باید به آن پرداخت این 
است که باید بین بخش ها تفکیک صورت بگیرد. 
اگر قرار است جشنواره رشد به عنوان ویترینی از 
سینمای مستند و داســتانی ایران باشد در وهله 
اول باید بخش های مختلف مشــخص و از بخش 
تولیدات آموزشــی، تربیتی و ... تفکیک شــود. 
این تهیه کننده یادآور شد: می دانم که سال هاست 
معلمــان و دانش آموزان برای این جشــنواره فیلم 
می ســازند و بخشــی مختص آن ها وجود دارد اما 
تلفیق کردن آن ها با هــم می تواند به نوع انتخاب 
آســیب بزند. در صورتی که اگر بخشی از جشنواره 
بــه دانش آموزان اختصاص پیدا کند کافی اســت، 
ضمن اینکه جشــنواره های موازی مانند جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان وجود دارد که دقیقاً شاگردان 
مدارس را به سینما می برد. در حالی که این ها باید 
با هم تلفیق و ترکیب شوند و ببینیم چه اتفاقی در 

حال رخ دادن است.

 جشنواره رشد آزمون و خطای خود را 
انجام داده است

عضو هیئت انتخاب آثار ایرانــی ادامه داد: به نظرم 
جشنواره رشــد آزمون و خطای خود را انجام داده 
و به جایگاه واقعی خودش نزدیک شده و حاال باید 
بخش های خودش را به صورت جدی تفکیک کند، 
نه به صورت فرم و آنچه به ظاهر اعالم می شــود. به 
طور مثال باید فیلم های مستند بلند از کوتاه تفکیک 
شوند. در واقع خرده ای که می توانم به این جشنواره 
بگیرم این اســت که یک فیلم 90 دقیقه ای با یک 

فیلم 15 دقیقه ای قضاوت می شود و جایز نیست.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود تصریح کرد: 
نکته دیگر این است که اگر می خواهیم جشنواره ای 
عملکرد موفق داشــته باشد باید دو مؤلفه را روایت 
کند. نخســت اینکه از بخش دولتی خارج شــود و 
دولت صرفاً نظارت داشته باشد اما آن را اداره نکند. 
دوم اینکه دبیر جشنواره حداقل برای پنج سال حکم 
داشته باشد تا بتواند سیاست هایی را در طول زمان 
پیاده و اجرایی کند. در جشنواره رشد شاهد چنین 
چیزی نیستیم. هر مدیری که به آموزش و پرورش 
آمده حکمی  گرفته و دبیر بوده و خواسته به صورت 
اداری و سیستماتیک این جشنواره را اداره کند در 
حالی که نیاز داریم یا بخش خصوصی یا یک تفکر 

ثابت در این جشنواره وجود داشته باشد.
چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های علمی 
، آموزشــی و تربیتی رشــد از 24 آبان تا اول آذر در 
تهران و کلیه شهرســتان های استان تهران برگزار 
می شــود و پس از آن از 2 آذر تا 1۸ اردیبهشــت 
1399، تمامی  اســتان های کشور به  تدریج میزبان 
این جشنواره خواهند بود. دفتر انتشارات و فناوری 
آموزشی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آموزش و پــرورش برگزارکننده این رویداد 

بین المللی به  دبیری وحید گلستان است.

ادبیات

مدیرعامل این انتشارات خبر داد

حضوربهنشردرپنجنمایشگاه
بینالمللیکتابآسیاواروپا

فرهنگ و هنر: مدیرعامل به نشر)انتشــارات آستان قدس رضوی( گفت: 
به نشر در راستای حضور در نمایشــگاه های خارجی کتاب در سال 9۸ در 
پنج نمایشگاه کتاب کشورهای آســیایی و اروپایی جدیدترین آثار خود را 

ارائه کرده است. 
به گزارش روابط عمومی به نشــر، حسین ســعیدی با اشاره به حضور این 
انتشارات در نمایشــگاه های بین المللی کتاب اظهار کرد: به نشر به صورت 
مستقل و مشارکتی در نمایشگاه های بین المللی کتاب ترکمنستان، آلمان، 

جمهوری آذربایجان، صربستان و چین حضور پیدا کرده است.
وی در ارتباط با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب ترکمنستان که آبان 
ماه امسال در شهر عشق آباد برگزار شد، گفت: انتشارات به نشر در غرفه ای 
مستقل با 450 عنوان کتاب در 4۸0 جلد در نمایشگاه کتاب ترکمنستان 

جدیدترین کتاب ها و سوغات فرهنگی زائر را ارائه کرد.
ســعیدی با اشاره به موضوع کتاب های ارائه شــده در این نمایشگاه افزود: 
گفتمان انقالب اســالمی، ادبیات پایداری، ارزش های نظام والیی، ســبک 
زندگی ایرانی-اســالمی، کتاب های امام رضایی کــه از تولیدات اصلی این 
انتشــارات به شــمار می رود در قالب های رمان، داستان، شعر و ... در گروه 

کودک و نوجوان و بزرگسال در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
مدیرعامل به نشر با بیان اینکه قرآن کریم در قطع های مختلف و طرح های 
جدید در غرفه به نشر در این نمایشگاه عرضه شد، خاطرنشان کرد: سوغات 
فرهنگی زائر از دیگر محصوالت به نشــر بود که بســیار مورد اســتقبال 
بازدیدکنندگان قرار گرفت. وی ادامه داد: محصوالت سوغات فرهنگی زائر 
همچون دفاتر اســالمی، قاب سنگ حرم مطهر رضوی، دفاتر با طرح های 
اصیل ایرانی اسالمی، نشان سینه)پیکسل(، کیف های دستی و... در نمایشگاه 
کتاب ترکمنستان عرضه شد.  به گفته مدیرعامل به نشر بیش از 20 عنوان 
از کتاب های عرضه شده در نمایشگاه کتاب ترکمنستان همچون کتاب های 
کودک امام رضایی و داستانی به زبان های انگلیسی و عربی ترجمه شده بود 

که در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
وی با اشاره به حضور به نشر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، باکو و بلگراد نیز 
خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه های بین المللی که اواخر مهر ماه و آبان ماه 
امسال برگزار شد، انتشارات به نشر با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در غرفه ای مشترک با نام جمهوری اسالمی ایران برخی از آثار خود در حوزه 

ادبیات دینی کودک و نوجوان و داستانی را برای مخاطبان عرضه کرد.
ســعیدی در پایان با بیان اینکه حضور در نمایشگاه های بین المللی کتاب 
در دستور کار این انتشارات قرار دارد، یادآور شد: به نشر در نمایشگاه کتاب 
شانگهای چین که از 1۸ آبان ماه کار خود را آغاز کرده، به صورت مشارکتی 

حضور دارد. 

گزارش قدس از روند برگزاری جشنواره ای که در آستانه 50 سالگی  است

»فیلم رشد« نیازمند پوست اندازی 

      صفحه 12
اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002840 
� 1398/07/30 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم حوا زحمت کش فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 439 و شماره ملی 
0650579011 نس��بت به شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 124  متر مربع قسمتی  از 
پالک 1402 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت محمد علی منصف و غیره  محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 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 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9810156
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/21                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/06
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

 
))آگهی تحدید حدود اختصاصی(

چ��ون تحدید حدود شش��دانگ پالک 136- فرع��ی از 492- اصلی واق��ع در بخش 1-طبس 
تاکنون بعمل نیامده اینک برحس��ب درخواس��ت کتبی آقای محمود سنگچولی متقاضی ثبت 
و با رعایت مواد14و15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن س��اعت 8 صبح روز چهار ش��نبه 
مورخه 98/09/13 درمحل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله انتشار آگهی از متقاضی 
و صاحبان امالک مجاوردعوت میش��ود تا در روز و س��اعت مقرر در محل حضور به هم رسانند 
وهرادعائی نس��بت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و 
کس��انی که به عملیات تحدید حدود واخواهی داشته باشند میتوانند به استناد ماده 20 قانون 
ثب��ت و در اج��رای مواد 74 و 86 آئین نامه اصالحی قانون ثب��ت از تاریخ تحدید ظرف یکماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد طبس تسلیم و رسید دریافت نمایند ونیز ظرف مدت 
یکم��اه از تاری��خ اعتراض به اداره ثبت دادخواس��ت خودرا به مرجع ذیصالح قضائی تس��لیم و 
گواهی الزم از مرجع قضائی مربوطه اخذ وبه اداره ثبت تسلیم نماید در غیر اینصورت اقدامات 

قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد. آ-9810159
تاریخ انتشار: 1398/08/21

غالمرضا کدخدائی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان طبس

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:)9800081(139804006228000075/1
بدینوس��یله به رمضان صف لش��کر فرزند فاضل به ش��ماره شناس��نامه 2404 و ش��ماره ملی 
1289031691 متولد 1357/6/20 بدهکار پرونده کالسه 139804006228000075/1 که 
برابر گزارش مامور پس��ت اصفهان ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر س��ند ازدواج 
7373-1382/6/31 بین شما و سحرپور افشاری تعداد پانصد عدد سکه بهار آزادی بدهکار می 
باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراءمطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه منتش��ر می گردد که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.9810183
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی درگز

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
 فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره  139860322002001936-1398/07/16    هی��ات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاض��ی خانم کلثوم خواجه غفاری فرزند 
محمد بش��ماره شناسنامه  1112 صادره از زابل در شش��دانگ  یکباب ساختمان  به مساحت  
105متر مربع در قس��متی ازپالک 5429 فرعی از1 - اصلی  واقع در بخش 2 سیس��تان شهر 
زاب��ل خیابان امام خمینی )ره( کوچه 72 خریداری بطور مع الواس��طه از مالک رس��می آقای 
حسن پیرنداخ  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته 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 سند مالکیت صادر خواهد شد .
آ-9810157  م الف:960

تاریخ انتشار نوبت اول:1398/08/21
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/09/06

مهدی پهلوانروی /  رئیس ثبت اسناد امالک زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظ��ر ب��ه اینکه آق��ای فضل احمد ثنائی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748390138 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 3/980172ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان خداداد ثنائی به شناس��نامه 2712 در تاریخ 1393/7/2 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  ب��ی ب��ی جان عطائی مقدم بیدخت فرزند اله نظ��ر ش ش 5 متولد 1309/10/3 صادره از 

زیرکوه همسر متوفی فوت شده 1396/3/29 
2- فض��ل احمد ثنائی فرزند خداداد ش ش 0748390138 متولد 1348/3/2 صادره از تایباد 

فرزند متوفی
3- نورمحمد ثنائی فرزند خداداد ش ش 41 متولد 1327/6/25 صادره از تایباد فرزند متوفی

4- محمد ثنائی فرزند خداداد ش ش 89 متولد 1337/1/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- خان��م رفی��ع ثنائی فرزند خداداد ش ش 4042 متول��د 1339/12/10 صادره از تایباد فرزند 

متوفی
6- طلع��ت ثنائی فرزند خ��داداد ش ش 318 متولد 1331/7/10 ص��ادره از تربت جام فرزند 

متوفی
7- میمن��ت ثنائی فرزن��د خداداد ش ش 5873 متول��د 1353/4/10 ص��ادره از تایباد فرزند 

متوفی
8- مملکت ثنائی فرزند خداداد ش ش 77 متولد 1350/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.  آ-9810155  

تاریخ انتشار : 1398/08/21 
محمد باری  

 قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی مزایده نوبت اول
اموال منقول

در مورد پرونده اجرائی کالسه 980362 ش2 اجرا فیمابین محکوم له انسیه رحیمی و محکوم 
علیه ش��رکت پایه بلند س��ازان مبنی بر پرداخت مبلغ علی الحساب 82/582/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و نیم عش��ر دولتی در حق صن��دوق دولت، با عنایت به توقی��ف مال منقول به 

مشخصات ذیل الذکر :
1-یک عدد کولر گازی اوجنرال 24/000 هزار به مبلغ 50/000/000 ریال و سه عدد صندلی 
چرخان اداری به مبلغ هر کدام 7/500/000 ریال جمعا 22/500/000 ریال توسط کارشناس 
منتخب دادگس��تری ارزیابی گردیده است و اینکه پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده که 
مورد توقیفی در روز سه شنبه مورخ 1398/09/05 و از ساعت 11/30 الی 12/00 و از طریق 
مزای��ده حض��وری در محل اجرای احکام مدنی بجنورد به فروش برس��د بناب��ر این متقاضیان 
ش��رکت در جلس��ه مزایده میتوانند 5 روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف 
موض��وع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند بدیهی اس��ت مزایده از قیمت 
ارزیابی ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم 
پرداخت الباقی 90 درصد در مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 

ضبط و مزایده تجدید میگردد./م الف352  آ-9810154
جلینی

 دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای محمود نجار به پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ریال در پرونده کالسه 
395، پالک ثبتی شماره 407 فرعی از 207 اصلی بخش 5 احمدآباد مشهد به نشانی کیلومتر 
45 جاده نیش��ابور- روستای گنبد دراز- حاشیه رودخانه- مرغداری محمود نجار دارای عرصه 
به مساحت حدود 377 مترمربع اعیان یک واحد مرغداری با ظرفیت 3000 قطعه مرغ گوشتی 
دارای کنت��ور آب و 4 عدد هواکش و 30 عدد دان خوری س��طلی و آبخوری توقیف گردیده و 
به مبلغ 1/205/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ 98/9/9 ساعت 9 صبح در 
محل ش��عبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نش��انی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی 
اج��رای احکام کیفری ط. 1 )دفتر کل( مزایده و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروش خواهد 

شد. قیمت پایه 1/205/000/000 ریال می باشد. آ- 9810022
دادیار واحد مزایده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب مشهد- قویدل
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