
 مجید تربت زاده البته لذتبخش اســت که نام یک ایرانی 
به عنوان مدیرعامل شــرکتی بسیار ثروتمند و بزرگ مانند 
»اکســپدیا« اعالم شــود که در60 کشــور جهان خدمات 
مسافرتی و آنالین ارائه می دهد و 100 برند مختلف جهانی 
هم با او همکاری می کنند. اما 6 یا هفت ســال پیش که نام 
»دارا خسروشاهی« به عنوان کارآفرین برتر در منطقه شمال 
غربی اقیانوس آرام اعالم شد، هرچه کردیم نتوانستیم بابت 
این افتخار، آن طور که شاید و باید به خودمان ببالیم! فارغ از 
مسائل سیاسی و پیشینیه خانوادگی خاندان »خسروشاهی« 
- که در گزارش به آن خواهیم پرداخت- حدود دو سال پیش 
که مدیرعاملی شــرکت »اوبر« به »دارا« واگذار شد کم کم 
داشــتیم برای به خود نبالیدن چند سال پیش، خودمان را 
ســرزنش می کردیم اما موضعگیــری کارآفرین هموطن- 
آمریکایی درباره قتل »خاشقچی« همه حس و حالمان را به 
هم زد. مدیر عامل » اوبر« این جنایت »بن سلمان« را مثل 
برخورد یکی از خودروهای بدون راننده این شرکت با عابران 
پیاده، یک تصادف دانست و گفت: »همه اشتباه می کنند و 
این بدان معنا نیست که نمی توان این اشتباهات را بخشید«! 

  من اشتباه کردم
»دارا خسروشــاهی« همین یکی دو روز پیش اما بابت این 
اظهار عجیب و غریبش، مجبور به عذرخواهی شــد و گفت: 
»در مورد آنچه بر ســر جمال خاشــقچی آمد هیچ امکان 
بخشش یا فراموشــی وجود ندارد. من اشتباه کردم که این 
رویداد را یک اشــتباه نامیدم. در آن لحظه چیزی را بر زبان 
آوردم که خودم هم به آن اعتقادی ندارم«. اگر از اظهار نظر 
مضحک و عجیب چند وقت پیش »دارا خسروشاهی« درباره 
قتل »خاشقچی« حیرت کرده اید یا برایتان سؤال پیش آمده 
کــه حاال چرا این قدر تابلو و ضایع دارد روی گافی که داده را 

ماله می کشد، لطفاً ادامه این مطلب را بخوانید:
اول از همه بگوییم که عذرخواهی دیرهنگام آقای مدیرعامل 
کارآفرین، فقط به خاطر فشار افکار عمومی و جوی است که 
در اینترنت علیه او و شــرکتش به راه افتاد. کاربران اینترنت 

پس از اینکه »خسروشــاهی« قتل خاشقچی را یک اشتباه 
معمولی دانست؛ هشتگ بایکوت شــرکت »اوبر« را جوری 
داغ کردند که او مجبور شــد بالفاصله جلو ضرر را از هرجا 
که هست بگیرد و با این عذرخواهی، دل کاربران اینترنتی و 

مشتری های شرکتش را بدست بیاورد.

  سعودی ها
»اوبــر« که این روزهــا در دنیا کلی ســروصدا راه انداخته، 
چیزی مثل »اســنپ« و یا  »تپ سی« خودمان است. البته 
منصفانه ترش این اســت که بگوییم تاکسی های اینترنتی 
وطنی، نســخه کوچکتری از »اوبر« هستند. حاال به بزرگی 
این شــرکت و اینکه از سه سال پیش با زیان های پی درپی 
و سقوط سهام دست و پنجه نرم می کند کاری نداریم. این 
هم که مالکانش »دارا خسروشــاهی« را استخدام کرده اند 
تا بلکه جلــو ضرر و زیان را بگیرند به کنار. ایده بلندپروازانه 
تاکسی های هوایی هم که »اوبر« و خسروشاهی دارند روی آن 
سرمایه گذاری می کنند چیز جالبی است، اما جالب تر از همه 
این ها، ســهامدار اصلی این شرکت است. عربستان سعودی 
با حــدود 1.۹ میلیارد دالر یکی از بزرگ ترین ســهامداران 
»اوبر« به حساب می آید و»یاسر الرومایان« مدیرعامل بنیاد 
سرمایه گذاری دولتی ســعودی از اعضای هیئت مدیره آن 
اســت. بنابراین تعجبی ندارد که »دارا خسروشاهی« مدتی 
پیش در یک گاف بزرگ و اظهارنظر مضحک، برای کم کردن 

رنگ جنایت سعودی ها حرف بزند.

  کارآفرین ها دخالت نکنند
اصالً دخالت در ماجرای ســاده یا پیچیده و پشــت پرده دار 
سیاســی، کارِ کارآفرین هــا نیســت. آن هم وقتــی» دارا 
خسروشاهی« باشی که به کمک تیزهوشی و شم اقتصادی 
باال توانستی در آمریکا برای خودت ثروت، شهرت و اعتباری به 
هم بزنی. حاال اگر مخالفت هایش با »ترامپ« و حمایت هایش 
از هیالری کلینتون را بی خیال شویم اما از سوابق و پیشینیه 
خاندان »خسروشاهی« که »دارا« ثروت و شهرت امروزش را 

بر آن ها بنا کرده نمی توانیم بگذریم. خاندان خسروشاهی ها از 
سال 1۲۸0 تا 1۳۵۸، از اولین ها و مؤثرترین های صنعت ایران 
بودند. شرکت های سرمایه گذاری البرز، تولید دارو، تولی پرس 
و... متعلــق به این خانواده بود. البتــه آن اوایل و دوره قاجار 
فقط »حاج حسن خسروشاهی« بود و برادرانش. اما کم کم 
فرزندان حاج حســن و برادرانش هم وارد فعالیت صنعتی و 
تجاری شدند و به مرور شرکت ها و کارخانه  هایشان افزایش 

پیدا کرد. 

  خاطرات شور و شیرین
جدا از شــهرت، برای اغلب ما ایرانی ها که ممکن است خبر 
نداشته باشیم بعدها نوه های »حاج حسن« هم درس خواندند 
و هم چرخاندن چرخ کارخانه ها و شرکت ها را به عهده گرفته 
و بعضی هاشان در رژیم ســابق به وزارت هم رسیده بودند، 
شیرین ترین خاطره از خسروشاهی ها، خاطره شرکت »مینو« 
و محصوالتش است. گروه صنعتی مینو را پدر »دارا« یعنی 
علی خسروشــاهی راه انداخت و بعد هم به کمک فرزندان و 
برادرانش آن را توسعه داد. خاطره انواع آبنبات، تافی، شکالت، 
بیسکویت و... و حتی خاطرات بامزه و شورمان چون »پفک 
نمکی« مربوط به همین شرکت است. مینو با همه محصوالت 
غذایــی که اغلب آن ها را از صنایع غذایی آمریکایی به ایران 
آورد، در طــول زمان های مختلــف بارها تغییر ماهیت داد، 
روزگاری سهامی خاص شد، بعد به سهامی عام تغییر کرد. در 
سال های پس از انقالب از سال 1۳۵۹ این شرکت به دولت 
واگذار شــد و در نهایت هم پس از چند بار دست به دست 
شدن، بخشی از آن به شرکت خودکفایی آزادگان واگذار شد 

و هنوز هم به فعالیت خود ادامه می دهد.

  اگر حواسش را جمع نکند
در حالی که پس از انقالب اموال »کاظم خسروشاهی« به 
دلیل وابستگی هایش به رژیم بالفاصله مصادره شد، اموال 
پــدرِ »دارا« مدتی در اختیار خودش مانــد و در نهایت با 
اعتراض گروهی از کارگران برای واگذار شــدن ســهام و... 
کار به دولتی شــدن شرکت هایش رســید. »دارا« پیش از 
انقالب به فرانســه رفته بود و بعــد هم به آمریکا مهاجرت 
کرد و شهروند این کشور شد. پدر اصرار کرده بود پزشکی 
بخواند اما با لیسانس مهندسی برق بیوالکتریک، وارد بازار 
کارهای مالی شد، هفت سال برای یک بانک سرمایه گذاری 
کار کرد و بعد هم سراغ شرکت های اینترنتی، استارت آپ ها 
و کارآفرینی رفت. سال 1۹۹۸ آشنایی اش با یکی از مدیران 
معروف شرکت های رســانه ای، زمینه مدیریت او در یکی 
از هلدینگ هــای معتبر را فراهم کرد. ســه ســال بعد که 
این هلدینگ، بزرگ ترین شــرکت مسافرتی آنالین یعنی 
»اکســپدیا« را خرید، »دارا« مدیر عامل اجرایی آن شــد. 
هموطن آمریکایی شده ما که بارها گفته موطن جدیدش 
بهشــت کسانی است که می خواهند به آن مهاجرت کنند! 
حاال باید شــرکت »اوبر« را از بحران در بیاورد. البته قطعاً 
حواسش هست که دیگر با گاف هایی مثل اظهارنظر درباره 
ماجرای قتل خاشــقچی، سهام و پول های سعودی ها را به 

باد ندهد! 

چرا »دارا خسرو شاهی« از کاربران فضای مجازی عذرخواهی کرد؟

دردسرهای نوه »مینو«

مهدوی کیا با اشاره به  بازی تیم ملی با عراق درگفت و گو با قدس:

انتظار یک پیروزی 
بزرگ را دارم

پس از هر موفقیت نماز شکر می خواند
همزمان با هشتمین سالروز شهادت سردار 
حســن طهرانی مقدم، جمعی از کاربران 
فضای مجازی هشــتگ های #طهرانی_

مقدم و #پدر_موشکی_ایران را در توییتر 
داغ کردند. در ادامه چند نمونه از پیام های 
منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: 
»روی همه موشک ها آیه »و ما رمیَت اذ 
رمیت« را می نوشت. بعد از هر تست موفقیت نماز شکر می خواند. می گفت 
اون آمریکاییه باید 100 تا تســت انجام بده تا موفق شــه، اما ما با توسل به 
اهل بیت با کمتر از 10 تســت موفق می شیم... ایران به پشتوانه تالش های 
شبانه روزی ات به قدرت برتر موشکی بدل شد تا یادت در دل میلیون ها ایرانی 

جاودانه بماند. روحت شاد«.

عذرخواهی آقای آهنگساز
انتخاب اشــتباه مهیار علیزاده، آهنگساز 
آلبوم »افسانه چشــم هایت« و بی دقتی 
او در انتســاب شــعری به نام هوشنگ 
ابتهاج ســبب شد این آهنگساز با انتشار 
پستی در اینســتاگرام خود از مخاطبان 
این اثر عذرخواهی کنــد. مهیار علیزاده 
در اینســتاگرامش نوشت:»بدیهی است 
مسئول این بی دقتی شــخص من هستم که انتخاب اشعار و آهنگسازی بر 
آن ها وظیفه من بوده و امیدوارم که به سرعت و در نسخه های تجدید چاپ 

این مورد و همین طور دو اشتباه تایپی در دفترچه سی دی اصالح شود«.

وسواس داشته باشید
صبا راد، مجری صداوسیما با انتشار پستی 
در صفحه اینستاگرامش نوشت:»هر بار که 
پدرم خدا بیامرز برنج جدیدی می خرید، 
مــادرم پیمونــه رو کمتــر از همیشــه 

می گرفت.
می گفت طریقه طبِخ برنج ها، با هم فرق 
داره، همه شــون یه جور دم نمی کشن، 
نمی شه طبِق یک اصل و برنامه پیش رفت ! برای همین بود که بارِ اول، مقداِر 
کمتری می پخت تا به قولی برای دفعاِت بعدی »پیمونه دستش بیاید«! آدم ها 
هــم دقیقاً همینن؛ قبل از اعتماد و بذِل محبت، اون ها رو خوب بشناســید! 

وسواس داشته باشید برای انتخاب همنشین و دوست«.

حیِف کیایی
میکائیل دیانی-روزنامه نگار- با انتشار پوستر 
فیلم »مطرب« در اینستاگرام نوشت:»مطرب 
اصالً به کارهای دیگر کیایی شبیه نیست. 
حیف کیایی اســت که بــا ایده های ناب و 
فیلم نامه های دقیق و روایتگری های خوبش 
به ســراغ مطربی آمده که به لحاظ ساخت 
در رده فیلم های زرد بی موقعیتی است که 
می خواهد از لوکیشن خارجی و بازیگر خارجی برای جذب مخاطب استفاده کند. 
مخاطبی که از کیایی داستانی ظریف و جذاب و غافلگیرکننده را انتظار دارد؛ اینجا 
با یک قصه مشــخص بدون گره یک خطی مواجه است. قصه ای با شوخی های 

تکراری و قابل پیش بینی و گاهی زرد و زننده! واقعاً حیف کیایی«.

کتاب فروش ها زیر آتش دشمن!
قدس زندگی: الزم نیســت خیلی 
خوره کتاب باشــید تا بدانید اوضاع 
کتاب فروشی ها و ناشرها تا چه اندازه 
حتی  کتاب فروشی ها  اســت.  وخیم 
پیش از موج گرانی سرســام آور کاغذ 
هم حال چندان خوشــی نداشتند. 

نمونه اش کتاب فروشــی معروف »ایرانیان« در خیابان فردوســی تهران که 
مدیرش همین ســال گذشته به »ایسنا« گفته بود در مرز ورشکستگی است 
و حاال اگر به خیابان فردوســی بروید، می بینید خبری از کتاب فروشی باصفا 
و قدیمی ایرانیان نیست و اســماعیل خان مدت ها پیش مغازه اش را واگذار 

کرده است.
پس از چند برابر شدن یکباره قیمت کاغذ اما موج جدید ورشکستگی ناشرها 
و تعطیلی کتاب فروشی ها هم آغاز شد. مدیر یکی از کتاب فروشی های معروف 
تهران همان موقع در واکنش به تبدیل شــدن یک کتاب فروشی معروف به 
کبابی در اینستاگرامش نوشت: »حس سربازی رو داریم که زیر آتش دشمن، 

دونه دونه همقطارانش تیر می خورند و می افتند... حس تنها شدن«.
چنــد وقت بعد خبر تعطیلی کتاب فروشــی »نشــر رود« در فضای مجازی 
سروصدا کرد و کار حتی به جایی رسید که جمعی از کاربران چند هشتگ  را 
هم در زمینه آن داغ کردند. یکی از کاربران آن زمان نوشته بود:»کتاب فروشی 
نشر رود در کریمخان تعطیل شد. اولش تخفیف ۲۵ درصد گذاشت بعد هم 
تخفیف رو برد باالتر اما باز هم مشتری نداشت. کلی خاطره خوب ازش داشتم 

ولی این یکی هم تعطیل شد«.
کتاب فروشی نشر آسیا هم همین چندماه پیش تعطیل شد. کتاب فروشی ای 
با قدمت ۵۴ ســاله در تهران که حاال جایش را به یک اغذیه فروشــی داده! 
آن طور که »ایســنا« می گوید، کتاب فروشــی معروف »اســالمیه« که جزو 
کتاب فروشی های قدیمی تهران است هم در آستانه تعطیلی قرار دارد و احتماالً 

تا چند صباح دیگر، کارش تمام خواهد شد.
سه چهار روز پیش هم صفحه اینستاگرام کتاب فروشی »اکتبر« اعالم کرد با 
پایان این ماه، پرونده »اکتبر« برای همیشه بسته خواهد شد. صفحه اینستاگرام 
این کتاب فروشی به کنایه نوشته بود:»فروشگاه اکتبر در آستانه تعطیلي کامل 
قرار دارد. تورم، آخرین و غیرضروري ترین کاالي سبد خرید مردم را حذف کرد 
و به نظر دیگر جایي براي ما کتاب فروشان مستقل باقي نمانده است. دیر یا زود 
فروشگاه اکتبر هم یا به یک رستوران و کافه)قلیان( مجهز و بزرگ بدل خواهد 
شد یا باید منتظر ســاخت آپارتماني لوکس و گرانقیمت به جاي آن باشیم. 
سرنوشت ما هم درس عبرتي خواهد شد براي تمام کساني که تصور مي کردند 

کتاب هم مایحتاجي است ضروري«.
 البته کتاب فروشــی ها تنهــا قربانی هــای گرانی کاغذ نیســتند. کافه 
کتاب های بزرگ هم یکی پس از دیگری تعطیل می شــوند یا جایشــان 
را به کافی شــاپ های معمولــی می دهند. مثل کافه کتاب »ویســتا« که 
چند ماهی اســت به یک کافه گالری تغییر کاربری داده اســت. صفحه 
اینستاگرام این کافه کتاب معروف هم همان زمان نوشته بود:»حتماً شما 
هم مثل کتاب فروش، دلتان برای روزهای بی دغدغه و آرام کتاب ویســتا 
تنگ شده. حتماً شــما هم گاهی یادش می کنید و دور از چشم دیگران 
آهی می کشــید. ویستا این روزها جایش را به یک کافه گالری داده. شما 

اما اگر به آن کافه رفتید یادی هم از کتاب فروشی کنید«.
در میان موج ورشکستگی و تعطیلی های پی در پی، کتاب فروش ها می گویند 
حاال که نمی شود فکری به حال قیمت نجومی کاغذ که هزینه چاپ کتاب را 
چند برابر کرده است، برداشت، اگر مسئوالن گامی برای کمک به کتاب فروش ها 
در زمینه هزینه های ســنگین اجاره مغازه، خرید کتــاب و پرداخت مالیات 
برندارند، احتماالً تا چند صباح دیگر، فروش کتاب کامالً مجازی می شــود و 

هیچ کتاب فروشی ای در کشور باقی نخواهد ماند.
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ورزش
مدیرعامل پرسپولیس:

ازبرانکوتخفیفنمیخواهیم

بلیت تیم ملی برای جام جهانی مصر صادر می شود 

شمشیرحذفسهمیهبرگردن
ملیپوشانشمشیربازی

 گفت وگو با محمود پاک نیت، پدر کمال در سریال »حکایت های کمال«

مجموعهایبرایدورهمنشینیخانوادهها

فرشته ها آلزایمر نمی گیرند
رقیه توسلی: با تمام گریِز حافظه و 
تکلم، خواندن نماز هنوز یادش هست 

قدرتی خدا.
از وقتی چشم دومش را دادیم دست 
جــراح، دیگر ماییم و »عزیز« و بقچه 
تیمم. جناب پزشک، عدم تماس آب 

تجویز کرده اند. ُزل می زنم به بندگی اش. آن قدر قشنگ مناجات می کند که دل 
هر بیننده ای ضعف می رود و غبطه می خورد به حال قشنگش.

ســجاده را که جمع می کنم، متوجهم می کند ویلچــر را بیاورم تا برویم اتاق 
خواب. دقایقی بعد در صندوق چوبی را باز کرده ایم و وســط بقچه های رنگی 

رنگی نشسته ایم. میان خاطرات دور و دراز.
عمیق می شود به بافتنی ها، پارچه ها، بدلیجات، روبالشتی ها و اسباب بازی هایی 
که هنوز از جعبه درنیامده اند. آن وقت ماســک اکسیژن را برمی دارد و دست 

می کشد روی صورتم. دست و پیشانی اش را می بوسم.
غریبه - آشــنا نگاهم می کند. با مکث دو گردنبند سبز و صورتی برمی دارد از 
جعبه بدلیجات و می گذارد توی دست هایم بعالوه یک کاله طوسی و ماشین 
بی ام دبلیو قرمِز متالیک و به ســختی ادا می کند: برای دخترها و گل پسرت. 

شیما و نریمان و مریم خیلی مؤدب اند.
بُهتم می برد... نه به این خاطر که مادر ســه فرزند نیســتم... نه از آن رو که 
اسم های قشنگی را برای نوه هایش انتخاب کرده، نه... و نه به دلیل هدیه هایی 
که می دانســته توی اتاق صندوقخانه داشــته... بلکه برای دو جمله کامل و 

بی نقصی که بر زبان آورده.
دیوانه وار و مسرور یک طورهایی خودم را سنجاقش می کنم و می گویم: الهی 

من فدای چشمات! فقط یک کلمه میگی من کی ام؟
به چشم مشتری نگاهم می کند و چند لحظه بعد، مهربان می گوید: می شناسمت. 
فقط آن ها که عزیِز بیماری دارند که قرص های سکته و آلزایمرش در خانه رژه 

می رود، می فهمند شعفناک بودن این قصه چقدر عمیق است.
ظهرگاه پاییز اســت. عزیز خوابیده اما بیدارم مــن. کلنجارهای ذهنی امان 
نمی دهند. تمام حس و حواسم پی سالمتی و بیماری است که بازیگِر سریال، 
دیالوگش را می گوید. می گوید: ما مالک و صاحب چیزی نیستیم، امانتداریم. 
»عزیز« می گوید: می شناســدم. دکتر می گوید: به قرص ها زمان بدهید و من 

می فهمم: فرشته ها آلزایمر نمی گیرند.

پای پلیس به پرونده استقالل و پروپئیچ باز شد

افشاگریعلیهاستقاللیها
مقابلمقرفیفا

روایت مجازی 

روزمره نگاری
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حمیدرضا عرب: مهدوی  کیا کم مصاحبه می کند و به ندرت 
در رسانه ها پیدا می شود. یافتن او چندان ساده نیست اما پس 
از مدت ها فرصتی دست داد تا به بهانه بازی تیم ملی مقابل 
عراق با آقا مهدی به گپ و گفت بنشینیم. مهدوی کیا پیروزی 
مقابل عراق را هرگز دور از انتظار نمی داند. او براین باور است 
که تیم ملی می تواند دست پر به تهران بازگردد و سه امتیاز 
بازی حساس با عراق را بگیرد. مهدوی کیا به تیم ویلموتس 

امید بسته.

  تیم ملی فوتبال ایــران 23آبان ماه با عراق بازی 
دارد و شما بارها مقابل این تیم به میدان رفتی و حتی 
درجام ملت های 1996در نخستین بازی ملی تجربه 
شکست مقابل این تیم را هم داشتی. عراق را چه طور 

تیمی می بینی؟
عراق یکی از کشورهای با اســتعداد درفوتبال آسیاست که 
بازی های ما مقابل این تیم همیشــه جذاب بوده است. من 
خاطرات زیادی از بازی مقابل عــراق دارم اما آخرین بار که 
مقابل این تیم قرار گرفتم این تیم را شکست دادیم و احساس 
می کنم تیم ملی که مقابل بحرین بدشانس بود در این بازی 

به پیروزی می رسد.

  تصورمی کردید که تیم ملی در بحرین شکست 
بخورد؟

تصور باخت را نداشتم و روی اتفاق و یک پنالتی تیم ما شکست 
خورد اما پیش بینی می کردم بازی سختی پیش روی تیم ملی 
باشد. شاید هیچ کس فکر نمی کرد پس از آن پیروزی پر گل 
مقابل کامبوج در بحرین آن نتیجه رقم بخورد. به هرحال آن 
بازی گذشت و تمام شد وحاال ما باید به فکر بازی با عراق در 
اردن باشیم و با برنامه ریزی مناسب گام به این میدان بگذاریم. 
عراق تیم خوبی است اما فوتبال ایران به مراتب سطحی باالتر 
از عراق دارد و اگر اسیر مسائل حاشیه ای نشویم بدون شک 
مقابل عراق به پیروزی می رسیم. من انتظار یک پیروزی بزرگ 
را می کشم تا تیم ملی با سه امتیاز به تهران برگردد و در جدول 
9 امتیازی شویم. با توجه به اینکه هم با عراق و هم با بحرین در 
تهران بازی داریم و میزبان آن ها هستیم احساس می کنم بردن 

عراق خیلی به فوتبال ما کمک خواهد کرد. 

  لیگ برتر به انبوهی از مربیان خارجی رو آورده که 
خودت هم با آن ها کار کرده ای. چه نظری درباره حضور 

این دست مربیان در فوتبال ایران داری؟
ما در فوتبــال باید از مربیانی که در ســطح اروپا فعالیت 

کرده اند یاد بگیریم. نه اینکه مربیان داخلی خوب نباشند. 
این طور نیســت اما باید یاد بگیریم و به علم روز نزدیک 
شویم. مربیان خارجی فقط مســائل فنی را وارد فوتبال 
نمی کنند بلکه رفتارهای خود را هم به فوتبال ما می آورند 
که آموزنده است. من حضور مربیانی همچون دنیزلی را که 
یک سال با او در پرسپولیس کار کردم و انسان فوق العاده ای 
است ودیگر مربیان نظیر استراماچونی و کالدرون را به فال 
نیک می گیرم. امیدوارم فوتبال ما از این مربیان بهره ببرد.

  اما وضعیت کالدرون درپرسپولیس چندان تعریفی 
نیست. فکر می کنید باید به این مربی اعتماد کرد؟

زمانی که برانکو سرمربی پرسپولیس شد همین وضعیت را 
داشت. او هم نتایج مد نظرش را نمی گرفت اما هرچه گذشت 
پرسپولیس بهتر توانست خودش را با تفکرات او هماهنگ 
کند. نتیجه اعتماد به برانکو شد 6 جامی که یکی از دیگری 
دلنشین تر بود. به نظر من باید تا جایی که می شود به مربیان 

فرصت داد تا تفکرات خود را در تیم پیاده کنند.

  خودتان هم در تیم ملی شاگرد برانکو بودید. از او چه 
چیزهایی یاد گرفتید؟

برانکو که نیازی به تعریف من و دیگران ندارد. آنچه در فوتبال 
ایران انجام داد، معرف عملکرد اوست. او یک انسان جنتلمن و 
یک مربی بزرگ است. برانکو غرور را به پرسپولیس برگردانده 

و شخصیتی دوست داشتنی هم دارد.
او بهترین مربی خارجی است که به فوتبال ایران آمده است. 

  پرســپولیس با کالدرون می تواند بازهم قهرمان 
شود؟

ببینید سبک دو مربی با هم متفاوت است. پرسپولیس سعی 
کرد اسکلت تیمی اش را حفظ کند که بهترین کار بود. حاال 
بازیکنان تا تغییر ذهنیت بدهند کمی زمان می برد. همین 
االن هم تیم پرســپولیس باالی جدول اســت که می تواند 

قهرمان هم شود.

  در مورد جونیور و عملکــردش حتماً چیزهایی 
شنیده اید. 

بله کــم و بیش در جریان هســتم و ناراحتــم که هنوز 
هم شــاهد این اتفاق ها موقع  خرید بازیکن در تیم های 
بزرگ هستیم. واقعاً در فوتبال ایران مهاجم بهتری پیدا 

نمی شد؟

  این روزها تیم های امید و جوانان در حال آماده سازی 
برای بازی های مهمی هستند. شما که در تمام رده ها 

ملی پوش بودید آینده این تیم ها را چگونه می بینید؟
اگر تیم ملی قوی می خواهیم باید به تیم های جوانان و امید 
توجه کنیم. ما هر وقت تیم های امید قوی داشــته ایم تیم 
ملی مان هم قوی بوده است. من به این تیم امید و کادر فنی 
اش خوشبین هستم. با کمی حمایت و البته همکاری باشگاه ها 
می شود با تیم امید  کارهای بزرگی کرد. در تیم جوانان هم 
بازیکنان با اســتعدادی بازی می کنند که به زودی در لیگ 

خواهند درخشید.

  پس از رفتن  کرانچار به شما پیشنهاد شد سرمربی 
تیم ملی امید شوید. با توجه به تجربه خوبی که در مورد 

کار با رده های پایه دارید چرا قبول نکردید؟
برای هر فوتبالیستی افتخار بزرگی است که روزی سرمربی 
تیم های ملی کشورش شود. برای من هم جای افتخار داشت 
که بتوانم روی نیمکت تیم ملی امید بنشینم اما واقعیت این 
است که من با تیم های پایه هامبورگ قرارداد دارم و نمی توانم 
آن را فسخ کنم. در عین حال معتقدم که کمی باید صبورتر 

باشم و بر دانش خود اضافه کنم تا بتوانم مثمرثمر باشم.

مهدوی کیا با اشاره به  بازی تیم ملی با عراق درگفت و گو با قدس:

انتظار یک پیروزی بزرگ را دارم

کلوپ: VAR هیچ گاه 100 درصد دقت را نخواهد داشت
ورزش: سرمربی آلمانی تیم فوتبال لیورپول معتقد است فناوری کمک داور ویدئویی 
)VAR( هیچ گاه بی  نقص نخواهد بود. یورگن کلوپ در حاشیه مراسم مربیان برتر 
یوفا می گوید: » ایده های خوبی از سوی یوفا مطرح شده درباره اینکه چطور می توانیم 
اوضاع را بین همه طرف ها مرتب کنیم. هنوز جا برای اشتباه کردن وجود دارد. این 
دست فناوری ها توسط انسان ها مورد اســتفاده قرار می گیرند و هیچ یک بی نقص 
نیست.  کسی انتظار بی نقص بودن ندارد، تنها می خواهیم که تصمیمات درستی با 

استفاده از این فناوری های گرفته شود.«

استرلینگ به دلیل درگیری از تیم انگلیس کنار گذاشته شد
ورزش: رحیم استرلینگ که در بازی یکشنبه شب تیم های فوتبال لیورپول و منچسترسیتی 
در هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس با جو گومز، مدافع 22 ساله سرخپوشان مرسی ساید 
درگیری لفظی پیدا کرده بود، به دلیل درگیری دوباره با این بازیکن در اردوی تیم ملی فوتبال 
انگلیس از سوی گرث ساوت  گیت از ترکیب سه شیرها کنار گذاشته شد. ساوت گیت در این 
خصوص گفت: ما تصمیم گرفتیم رحیم در بازی با مونته نگرو کنار تیم نباشد. یکی از چالش ها 
 و نقاط قوت بزرگ ما این است که توانسته ایم رقابت باشگاهی را از تیم ملی جدا کنیم. متأسفانه 

احساسات بازی روز یکشنبه )لیورپول - منچسترسیتی( هنوز پابرجاست.«

سوپرجام اسپانیا قرعه کشی شد
ورزش: قرعه کشی سوپرجام اسپانیا، تکلیف چهار تیم حاضر در شیوه جدید برگزاری 
این رقابت ها را مشخص کرد. مراسم قرعه کشی در مقر فدراسیون فوتبال این کشور 
برگزار شد و به حکم قرعه، والنسیا به مصاف رئال مادرید می رود و بارسلونا با اتلتیکو 
مادرید رو به رو خواهد شد. بازی نخســت روز 8 ژانویه و بازی دوم، 9 ژانویه برگزار 
می شــود. فینال هم 12 ژانویه بین برنده دو بازی انجام می گیرد.  هر سه بازی در 
عربستان سعودی انجام خواهد شد. به این ترتیب رئال مادرید و بارسلونا در صورت 

برتری بر رقبایشان در فینال جام مقابل هم قرار می گیرند.

ورود فدراسیون جهانی بازیکنان به نژادپرستی در اوکراین
ورزش: فدراسیون جهانی بازیکنان حرفه ای فوتبال با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال 
اوکراین خواهان لغو کارت قرمز تیســون، بازیکن برزیلی تیم شاختار دونتسک که در 
بازی لیگ برتر این کشور برابر تیم دینامو کیف اوکراین دریافت کرده بود شد. بازیکن 
برزیلی تیم شاختار دونتسک پس از شعارهای نژادپرستانه هواداران تیم دینامو کیف در 
نیمه دوم این بازی لیگ برتر اوکراین توپ را به زمین کوبید. پس از آن بازی متوقف شد و 
تیسون با چشمانی اشکبار زمین را ترک کرد. به دنبال شروع دوباره بازی داور اوکراینی 

به تیسون کارت قرمز نشان داد.

ورزش: وکیــل پروپئیچ مهاجم پیشــین و کروات تیم 
فوتبال استقالل اعالم کرد که به دلیل پرداخت نشدن 
مطالبات موکلش به پلیس سوئیس شکایت خواهند کرد.

»کپین« وکیل پروپئیچ مهاجم پیشین تیم فوتبال استقالل 
چند روز پیش اعالم کرد که به دلیل پرداخت نشدن مطالبات 
موکلش از سوی باشگاه استقالل و فیفا، مقابل ساختمان فیفا 
کنفرانس خبری برگزار خواهند کرد. اما  این اتفاق رخ نداد و 

برگزاری نشست به روز جمعه موکول شد.
در همین زمینه، وکیــل پروپئیچ اعالم کرد که به دلیل 
پایمال شدن حقشان به پلیس سوئیس شکایت خواهند 
کرد. کپین در این رابطه اظهارکــرد: چهار روز پیش از 
تمام رســانه های ســوئیس دعوت به عمل آوردیم. روز 
گذشته هم از طریق سفارتخانه، از نمایندگان رسانه های 
آمریکایی، تمامی کشورهای اتحادیه اروپا و رسانه های 
فرانسوی خواســتیم که حضور پیدا کنند. چرا نشست 

خبری؟ به چند دلیل.
1- فقط به دلیل اینکــه چیزی بدســت نیاورده ایم و 

نمی توانیم اجازه دهیم حقوقمان پایمال شود!
2- ایمیل فیفا مورخ 18 جوالی 2019 مدرکی مستدل 
است که ثابت می کند یکی در داخل فیفا )با هماهنگی 
یکی از اعضای باشگاه استقالل( مرتکب اقدامی مجرمانه 
شده است. این یک فعل مجرمانه و سوءاستفاده از یک 

منصب رسمی است.
3- اینکه باشگاه استقالل در گذشته هرگز محروم نشده، 
صحت ندارد! باشــگاه اســتقالل در تاریخ 13 می سال 
2019 با تصمیــم کمیته انضباطی فیفا محروم شــده 
 )CAS( بود. این حکم را تنهــا دادگاه حکمیت ورزش

می تواند برگرداند. 
4- در نشست خبری روز جمعه، به تمام خبرنگاران حاضر 
اتهاماتی که در خصوص انجام برخی اقدامات مجرمانه 

توسط »افرادی نامشخص« در فیفا وجود دارد را خواهیم 
گفت و پرونده را به پلیس ســوئیس ارجــاع می دهیم 
تا مشخص کند که چه کسی مجرم اســت. امیدواریم 
پلیس سوئیس به این پرونده رسیدگی کند، چون ما به 
صرف اینکه چیزی بدست نیاورده ایم، اجازه نمی دهیم 

حقوقمان پایمال شود.
5- شــما اجازه دارید که این ایمیل را در رســانه خود 
منتشــر کنید. همچنین اجازه دارید آن را برای تمامی 
عوامل این ماجرا بفرستید، برای  خانم دبورا تیر از فیفا، 
آقای سباستین نئوف از فیفا و آقای علی خطیر از باشگاه 
اســتقالل. حتی امروز هم برای من مشخص نیست که 
چگونه باشگاه اســتقالل برای خرید 10 بازیکن جدید 
10 میلیون دالر پول داشته و برای پرداخت بدهی اش به 

پروپئیچ پولی ندارد؟ باورنکردنی است.
وکیل پروپئیــچ همچنین نامه ای به شــرح زیر تنطیم 

کرده است:
1- از فیفا تقاضــا می کنیم که  هرچه زودتــر از فرایند 

رسیدگی به پرداخت مطالبات ما، کنار بکشد.
2- از فیفا تقاضا داریم که سریع ایمیلی که در تاریخ 18 

جوالی سال 2019 ارسال کرد را باطل کند.
3- از فیفا تقاضا داریــم که  هرچه زودتر تصمیم کمیته 
انضباطی فیفا مورخ 13 می سال 2019 را اجرایی کند 
چرا که باشگاه اســتقالل جریمه 20 هزار فرانکی اش به 

فیفا را نپرداخته است.
وکیل پروپئیچ در حالی چنین مواردی را عنوان کرده که 
فیفا در نامه ای که به تازگی باشگاه استقالل آن را منتشر 
و به فدراسیون فوتبال ایران نیز ارسال کرده، نوشته که 
فیفا به دلیل مشکالت بانکی نتوانسته پول را به پروپئیچ 
انتقال دهد و بی گمان از حساب باشگاه استقالل در فیفا 

پرداخت خواهد شد.

امیرمحمد سلطان پور: رقابت بــرای بزرگ ترین جایزه 
مهاجمان در فوتبال اروپا به روزهای جذابی رسیده است، و 
چندین ستاره در کشمکش هستند که کفش طالی فوتبال 
این قاره را بدست بیاورند. لیونل مسی از بارسلونا فصل گذشته 
موفق شد ششمین کفش طالی خود را بدست بیاورد و این 
فصل دورخیز کرده تا دوباره این جایزه را در ویترین افتخارات 
خود جای دهد. البته نام او در حال حاضر در بین برترین ها دیده 
نمی شود اما می توان پیش بینی کرد که تا پایان فصل به جمع 
آن ها وارد شود. این ستاره آرژانتینی موفق شد فصل گذشته 
بهترین مهاجمان قاره سبز یعنی کیلیان امباپه، فابیو کواگلیرال 
و محمد صالح را شکست دهد. کریستیانو رونالدو بر خالف 
همیشه درنخستین فصل خود در یوونتوس نتوانست آن گونه 
که باید و شاید بدرخشد و از دیگران عقب افتاد و این فصل در 
تالش است تا شرایط را بهبود ببخشد. در زیر وضعیت کنونی 

9 مهاجم برتر حال حاضر اروپا را دنبال می کنیم:

روبرت لواندوفسکی 
 بایرن مونیخ – 16 گل )32 امتیاز(

لواندوفســکی در طــول 
یک دهه گذشــته جزو 
کارُکشته ترین مهاجمان 
فوتبال جهان بوده و همین 
حاال در آستانه شکستن 
رکورد فصل گذشته خود 
است که 22 گل را به ثمر 

رسانده بود. اودر این فصل سطح خود را باالتر نیز برده و اگر دور از 
مصدومیت بماند می تواند گزینه اصلی کفش طال باشد.

چیرو ایموبیله 
 التزیو – 14 گل )28 امتیاز(

اگر بــه دنبــال یکی از 
باثبات تریــن مهاجمان 
چند سال گذشته سری 
آ می گردید مســلماً از 
ایموبیله می توان نام برد. 
او در فصول 2013-14 
و 18-2017 آقای گل 

سری آ شد و این فصل نیز در اوج قرار دارد. او در فصولی که 
از آن ها صحبت شد موفق به کسب کفش طال نشد اما این 

بار می خواهد شرایط را تغییر دهد.

ارلینگ هالند 
 ردبول سالزبورگ – 15 گل )22.5 امتیاز(

این نوجــوان بلندقامت 
با عملکرد درخشان این 
فصل خود سرهای زیادی 
را در اروپا به ســمت خود 
چرخانــده و برخــی از 
باشگاه های بزرگ اروپا مثل 
منچستریونایتد خواهان 

خریدش هستند. او عالوه بر تعقیب جایزه بهترین گلزن لیگ 
قهرمانان اروپا، می خواهد گزینه غافلگیر کننده کسب کفش 

طال نیز باشد.

تیمو ورنر
 الیپزیش – 11 گل )22 امتیاز(

ورنــر بهتریــن فصل 
دوران بــازی خــود را 
در 17-2016 بــا 21 
گل به پایان رســاند اما 
در فصول بعد، از تکرار 
چنین فرمی ناتوان ماند. 
اما آمارها نشان می دهد 

که او این فصل پیشرفت چشمگیری کرده است.

جیمی واردی
لسترسیتی – 11 گل )22 امتیاز(

اوضاع روباه ها از زمان 
به سر کار آمدن برندان 
راجرز در این تیم بسیار 
بهتــر شــده و یکی از 
کســانی که بیشترین 
ســود را بــرده جیمی 
واردی بوده اســت. او 

در فصــل 16-2015 فرم فوق العاده ای داشــت و یکی 
از اصلی ترین دالیل قهرمانی لســتر در لیگ برتر بود و 
عملکرد کنونی او به شدت ما را به یاد آن فصل می اندازد.

تمی آبراهام 
چلسی – 10 گل )20 امتیاز(

پس از انتخاب فرانک 
لمپــارد بــه عنــوان 
چلســی،  ســرمربی 
آبراهــام مثــل چند 
ســتاره جوان دیگر به 
شدت خود را باال کشید 
و با اینکه هنوز به میانه 

فصل لیگ برتر نرسیدیم تعداد گل های خود را دو رقمی 
کرده است. آبراهام دو بار در چمپیونشیپ انگلیس باالی 
20 گل به ثمر رسانده و مصمم است در لیگ برتر برای 

نخستین بار چنین رکوردی را از خود بر جای بگذارد.

شان وایزمن 
 وولفسبرگر – 12 گل )18 امتیاز(

این مهاجم 23 ســاله 
در همیــن فصــل به 
تیــم وولفســبرگر در 
لیــگ اتریش )بــا تیم 
وولفسبورگ آلمان اشتباه 
گرفته نشود( پیوست و 
عملکردی خیره کننده را 

به نمایش گذاشته است. مبارزه او با ارلینگ هالند که نام او را 
در این فهرست مشاهده کردید برای کسب آقای گلی در لیگ 

اتریش یکی از جذابیت های این فصل است.

پاتسون داکا
ردبول سالزبورگ – 12 گل )18 امتیاز(

با اینکه توجهات به تیم 
سالزبورگ بیشتر معطوف 
به هالند شده اما بازیکن 
زامبیایی این تیم یکی از 
تعیین کننده ترین نقش ها 
را برای گل های زیاد او دارد 
و خودش نیز گلزن قهاری 

است. پاتسون داکا 12 گل برای تیم اتریشی به ثمر رسانده و به 
راحتی می توان باال رفتن تعداد آن را پیش بینی کرد.

سرخیو آگوئرو
منچسترسیتی – 9 گل )18 امتیاز(

بهترین گلــزن تاریخ 
باشگاه منچسترسیتی 
با وجود افزایش ســن 
افت نکرده و بار دیگر به 
دنبال کسب آقای گلی 
لیگ برتر انگلیس است. 
با وجود اینکه تقریباًهر 

سال آگوئرو بهترین گلزن باشگاهش بوده اما نتوانسته 
تاکنون کفش طال را بدســت بیاورد و امیدوار است این 

فصل فصل او باشد.

پای پلیس به پرونده استقالل و پروپئیچ باز شد

افشاگری علیه استقاللی ها مقابل مقر فیفا
لواندوفسکی، واردی، آگوئرو و دیگران

همه به دنبال کفش طالیی

ورزش: ایران اگر موفق به شکســت عراق شــود با 9 امتیاز از 
شانس های اصلی صدرنشینی می شــود. در این صورت عراق 
که هفت امتیازی باقی می ماند. بحرین هم در میهمانی مقابل 
هنگ کنگ کار خیلی سختی برای کسب امتیاز ندارد. اما با توجه به 
اینکه ایران دو بازی نسبتاً ساده مقابل کامبوج و هنگ کنگ در پیش 
دارد و هر دو بازی دشوارش مقابل عراق و بحرین هم در ورزشگاه 
آزادی برگزار می شود، با برد پس فردا مقابل عراق دیگر صعود ایران 

جای نگرانی ندارد.

اگر مساوی شود...
در صورتی که این بازی مساوی شود، عراق یک اختالف امتیازش 
با ایران را حفظ می کند. یعنی عراق هشت امتیازی می شود، ایران 
هفت و بحرین هم با برد  )احتمالی( مقابل هنگ کنگ 10 امتیازی؛ 

در نتیجه فاصله ایران با صدرجدول به سه و با تیم دوم یک امتیاز 
می شود. اما در هفته آتی و جایی که قرعه استراحت به ایران خورده، 
عراق میزبان بحرین است. مســابقه ای که می تواند استرس را تا 
فروردین که بازی های هفته ششم این مرحله برگزار شود، به اردوی 

تیم ملی ایران تزریق کند.

اگر ایران ببازد...
و اگر تیم ملی ببازد؛ عراق که 10 امتیازی می شود. بحرین هم شانس 
بردش مقابل هنگ کنگ کم نیست و می تواند با 10 امتیاز کنار عراق 
قرار بگیرد. یعنی اختالف امتیاز ایران با دو تیم مدعی به چهار امتیاز 
می رسد. اختالفی که ایران چهار هفته فرصت برای جبرانش دارد؛ 
اما هر دو تیم با کامبوج و هنگ کنگ دو تیم ضعیف گروه بازی دارند و 

بعید است که به سادگی به ایران اجازه جبران امتیاز دهند.

ورزش: جام جهانــی مصر فرصتی طالیی برای ملی پوشــان 
شمشیربازی اسلحه سابر است تا با حضور در آن سهمیه تیمِی 
المپیک را قطعی کنند اما در فاصله دو روز مانده تا زمان اعزام 

هنوز ویزای آن ها صادر نشده است.
جام جهانی مصر ششمین مرحله رقابت های انتخابی المپیک 
در رشته شمشیربازی اسلحه ســابر به حساب می آید که از 
جمعه 24 آبان ماه آغاز شــده و به مدت سه روز ادامه خواهد 

داشت.
تیم ملی شمشیربازی ایران که به واسطه حضور در پنج میدان 
گزینشی به کسب سهمیه تیمی المپیک بسیار نزدیک شده، 
حضور در این رویداد را در برنامه دارد. قرار است این تیم با چهار 

شمشیرباز صبح پنجشنبه عازم مصر شود اما هنوز ویزای تیم 
صادر نشده است.

این در حالی اســت امید زیادی وجود دارد از حضور در 
جام جهانی مصر، ســهمیه تیمی شمشــیربازی اسلحه 
ســابر برای المپیک قطعی شــود اما در صــورت عدم 
صدور ویزا این فرصت تا رویداد گزینشــی بعد از دست 

خواهد رفت.
تیم ملی شمشــیربازی ایران در حال حاضر در جایگاه ششم 
جهان قرار دارد. در صورتی که ایران بتواند در جمع چهار تیم 
برتر رنکینگ جهانی قرار گیرد سهمیه مستقیم المپیک را از 

آن خود خواهد کرد.

بلیت تیم ملی برای جام جهانی مصر صادر می شود بررسی معادالت صعود تیم ملی فوتبال

شمشیر حذف سهمیه بر گردن ملی پوشان شمشیربازی

ضد  حمله

منصوریان سرمربی مشروط ذوب آهن 
ورزش: در جلسه پنج ســاعته ای که با حضور اعضاء هیئت مدیره، 
مدیرعامــل و علیرضا منصوریان ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان برگزار گردیــد، علیرضا منصوریان به عنوان ســرمربی تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان به صورت مشروط و کسب امتیازات تعیین 

شده ابقا شد.

تست دوپینگ چند بازیکن مثبت اعالم شد
ورزش: رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال گفت: تست مثبت 
تعدادی از فوتبالیســت ها صحت دارد اما آن ها در لیگ برتر نیستند. 
توحید سیف برقی رئیس کمیته پزشــکی فدراسیون فوتبال در این 
باره گفت: تست مثبت دوپینگ چند فوتبالیست به فدراسیون فوتبال 
ارسال شده اما همان طور که می دانید ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ 
هرگز اجازه فاش شدن اسامی را نخواهد داد. مرحله نخست، مرحله 
دادرسی اســت و بی گمان تا صدور حکم زمان می برد اما در مرحله 
بعد 21 روز زمان برای اعتراض به کمیته اســتیناف برای بازیکنان 

مدنظر فرصت باقی است.

امید ابراهیمی شایعات را دور زد
ورزش: درباره امید ابراهیمی یک شایعه عجیب به وجود آمده که این 
مسئله تکذیب شد. گفته می شد ابراهیمی دچار آسیب دیدگی شده اما 
این ستاره خط هافبک همپای سایر شاگردان مارک ویلموتس تمرین 
کرد تا مشخص شود مشکلی ندارد. بر این اساس ابراهیمی برای بازی 
با عراق نیز مشــکلی نخواهد داشــت و در صورت صالحدید کادرفنی 

می تواند در مسابقه روز پنجشنبه برای ایران به میدان برود.

ویلموتس:هیچ نتیجه ای مقابل عراق 
سبب حذف یا صعود قطعی نمی شود

ورزش: مارک ویلموتس ســرمربی تیم ملی در آستانه دیدار تیم ملی 
مقابل عراق پیامی به شرح ذیل صادر کرد: »تیم ملی به اهمیت این بازی 
واقف است و می توانم به شما اطمینان بدهم که به خوبی برای این بازی 
آماده می شویم. با اشتیاق و عزم فراوان آمادگی خود را حفظ می کنیم 
تا شما مردم ایران به تیم ملی افتخار کنید و بازیکنان با لباس تیم ملی 

افتخار آفرینی کنند.
همه ما یک هدف مشترک داریم و آن راهیابی به جام جهانی است. هیچ 
نتیجه ای سبب حذف قطعی یا صعود قطعی تیمی نمی شود، اما می دانیم 
که مسابقه پنجشنبه بازی مهمی برای مردم ایران است و به شما مردم 
عزیز اطمینان می دهم که حداکثر توان خود را برای ارائه بهترین بازی 

به کار می گیریم«.

مدیرعامل پرسپولیس:
 از برانکو تخفیف نمی خواهیم

ورزش: محمدحســن انصاریفرد درباره گالیه های گابریل کالدرون 
از مشــکالت مالی و عدم دریافت مطالباتش، گفــت: تا حدودی به 
کالدرون حق می دهم چــون مبلغی که باید تا ایــن تاریخ پرداخت 
می کردیم را انجام نــداده ایم. قــول داده ایم تا قبــل از بازی نفت 
مسجدســلیمان حدود 12، 13 درصدی که بــه بازیکنان و مربیان 
داده ایم، را بیشتر کنیم. انصاریفرد در پاسخ به این پرسش که وضعیت 
شکایت برانکو و توافق با این مربی به کجا رسید؟ گفت: با برانکو توافق 
می کنیم. دارند بحثی را مطرح می کنند که درست نیست. ما دنبال 
تخفیف گرفتن از برانکو نیستیم. دو بحث اســت؛ یکی حق برانکو و 
یکی هم حق باشــگاه. انتظار داریم برانکو با ما در فضای دوســتانه 

نسبت به حق خودش و باشگاه روی یک رقم به توافق برسد.

جریمه نقدی پرسپولیس و چهار تیم لیگ برتری
یک جلسه محرومیت تعلیقی برای خطیبی

ورزش: دیدار تیم های پرسپولیس و ماشین سازی تبریز در هفته نهم 
لیگ برتر برگزار و از سوی تماشاگران پرســپولیس تخلفاتی مبنی بر 
فحاشی و پرتاب بطری به سمت ســرمربی حریف رخ داد. پرسپولیس 
به پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قابل 

تجدید نظر است.
 تیم ماشین سازی تبریز به دلیل داشتن پنج بازیکن اخطاری باید 10 

میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
 رسول خطیبی، ســرمربی تیم ماشین ســازی تبریز به دلیل تحریک 
تماشــاگران به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه 

محرومیت تعلیقی )در طول فصل( محکوم شد. 

منهای فوتبال

حقوق 35 برابری روحانی در روسیه 
ورزش: حسین روحانی، دستیار شهرام هروی در تیم ملی کاراته ایران 
پس از توافق با روسیه، هدایت تیم ملی کاراته این کشور تا پایان المپیک 
2020 توکیو را بر عهده گرفت. روحانی در تیم ملی کاراته فقط 2 میلیون 
تومان دریافتی داشت، این در حالی است که از روسیه بابت هر ماه 6 هزار 
دالر )حدود 70 میلیون تومان( به اضافه سایر امکانات برای اسکان و پاداش 
دریافت خواهد کرد. شهاب سلطانی دیگر مربی ایرانی است که هدایت تیم 
ملی ازبکستان را بر عهده گرفته و او نیز ضمن دریافت حقوق ماهیانه 5 هزار 

دالری، همچون روحانی از تمامی امکانات الزم برخوردار است.

بالتکلیفی فدراسیون تنیس یکساله شد
ورزش: بالتکلیفی فدراسیون تنیس با وجود تعیین سرپرست هم حل نشده 
و مشخص نیست وزارت ورزش چرا پروسه برگزاری انتخابات این فدراسیون 
را آغاز نمی کند. فدراسیون تنیس یک سال است بدون رئیس مانده و حتی 
9 ماه در انتظار تعیین سرپرست بود. 71 روز از انتخاب سرپرست می گذرد. 

با این حال هنوز خبری از تعیین زمان برگزاری ثبت نام کاندیداها نیست. 

جنگجویان طالیی همچنان می بازند
ورزش: تیم بسکتبال گلدن استیت که فصل گذشته عنوان نایب قهرمانی 
لیگ NBA را از آن خود کرد، در این فصل شرایط خوبی ندارد و از ابتدای 
فصل همچنان می بازد. جنگجویان طالیی که استفن کری را به دلیل 
مصدومیت در اختیار ندارند مقابل یوتا جاز 122 بر 108 نتیجه را واگذار 

کردند تا نهمین شکست خود را در این فصل تجربه کنند.

خیز برای ریاست مجدد بر والیبال
استعفای داورزنی از وزارت ورزش

ورزش: محمدرضا داورزنی معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان از 
سمت خود استعفا داد. این چهره خبر ساز ورزش ایران برای حضور در 
انتخابات فدراسیون والیبال از سمت خود در وزارت ورزش به صورت رسمی 
کنار کشیده است. با استعفای داورزنی، پست معاونت ورزش قهرمانی در 
وزارت ورزش خالی شده و باید چهره تازه ای برای این پست مهم که وظایف 

اجرایی وزارتخانه در امور ورزشی را بر عهده دارد، انتخاب شود. 

گروه بندی تیم ملی والیبال در انتخابی المپیک 
ورزش: مرحله دوم رقابت های المپیــک 2020 از 17 تا 22 دی ماه به 
میزبانی چین برگزار خواهد شد و قهرمان قاره آسیا جواز حضور در المپیک 
را کسب خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران در گروه A رقابت ها با تیم های 
چین، چین تایپه و قزاقستان همگروه اســت. در گروه B مسابقات نیز 

تیم های استرالیا، قطر، هند و کره جنوبی رقابت خواهند کرد.
این آخرین مرحله رقابت های انتخابی المپیک است و ملی پوشان ایران 
برای حضور در توکیو باید عنوان قهرمانی این رقابت ها را کسب کنند تا برای 

دومین بار راهی المپیک شوند.

کیانوش رستمی در قطر وزنه می زند
ورزش: با آغاز دوره سوم مسابقات گزینشی المپیک، کیانوش رستمی 
وزنه بردار دسته 96 کیلوگرم ایران که همچنان برای گرفتن مجوز المپیک 

تالش می کند، در مسابقات گزینشی قطر شرکت خواهد کرد.
رستمی پیش از این قراربود در مسابقات پرو شرکت کند و حتی فدراسیون 
جهانی تمام  هزینه ها را  برای حضور این وزنه بردار در مسابقات پرو را  تقبل 
کرد و بلیت سفر رســتمی هم آماده بود اما او از حضور در مسابقات پرو 

انصراف داد و حاال قرار است در قطر شرکت کند.
 البته شنیده شده انصراف رستمی از مسابقات پرو سبب ناراحتی فدراسیون 
جهانی شده  و آتیال ادامفی مدیر اجرایی فدراسیون جهانی از اینکه رستمی 

به مسابقات نیامده ابراز ناراحتی کرده است.

مقدماتی جام جهانی
عراق - ایران

    پنجشنبه 23 آبان - ساعت: 17:30 از شبکه سه

لیگ برتر والیبال
شهرداری ورامین - شهرداری گنبد

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

ورزش در سیما طبق برنامه مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و 
محمد فتوحی شمشیربازانی هستند که باید با هدایت پیمان 
فخری در جام جهانی مصر به مصاف حریفانشــان بروند. این 
رقابت ها در هر دو بخش تیمی و انفرادی برگزار می شود. در 
بخش انفرادی مجتبی عابدینی به دلیل در اختیار داشــتن 
جایگاه دهــم جهــان از دیدارهای مقدماتی معاف اســت و 

دیدارهایش را از جدول 64 نفره آغاز می کند.
در صورت عدم صدور ویزا و از دست رفتن جام جهانی مصر، 
تیم ملی شمشیربازی باید با حضور در دیگر میادین گزینشی 
المپیک برای قطعی کردن سهمیه خود تالش کند. میادین 
کسب امتیاز المپیکی که پس از جام جهانی مصر در برنامه تیم 

ملی شمشیربازی اسلحه سابر قرار دارد، به این شرح است:
 مسابقات جام جهانی لهستان- ورشو )12 تا 14 بهمن ماه 98(
 مسابقات جام جهانی ایتالیا- پادووا )17 تا 19 اسفندماه 98(

 مسابقات جام جهانی مجارستان- بوداپست  )2 تا 4 فروردین 
ماه 99(

جام جهانی مصــر در واقع جایگزین یــک دوره جام جهانی 
شده که قرار بود به میزبانی الجزایر برگزار شود. الجزایر اما به 
دلیل عدم آمادگی برای میزبانی جام جهانی یک ماه پیش از 
برگزاری آن انصراف داد. از آنجا کــه این رویداد مختص قاره 
آفریقاســت، مصر به عنوان محِل جدید برگزاری جام جهانی 

در این قاره انتخاب شد.

آگهی تعیین مساحت و متراژ پالکهای 14 و 16 و 19 و 29 فرعی از 66- اصلی
برابر درخواس��ت آقای عباس امیری بنمایندگی از طرف ش��رکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی به عنوان مالک شش��دانگ پالکهای 14 و 16 و 19 و 29 فرعی از 66- اصلی واقع در 
حس��ن آباد قطعه 6 درگز بخش 7 قوچان نماینده و نقش��ه بردار این اداره در س��اعات اداری 
مورخه :دوش��نبه 98/9/4 جهت عملیات نقشه برداری ملک فوق به محل عزیمت می نمایند. 

مراتب جهت اطالع مجاورین آگهی میگردد.آ-9810237
ناصر حسن زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیروآگهی تحدیدح��دود قبلی که بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک 
برحسب درخواست واصله مس��تندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود 
یکقس��مت از امالک واقع در بخش 3 سبزوار حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر میباشد:بخش3 

سبزوار-پالک167-اصلی-اراضی صالح آباد
150فرعی جداشده از74فرعی-ششدانگ یکباب ساختمان-فرزانه صالح آبادی فرزند حسن 

تاریخ تحدید: شنبه1398/09/16 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 
لذابموج��ب ماده14قان��ون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر 
بوس��یله این اگهی اخطار میگرددکه  درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانید.چنانچه 
هریک ازصاحبان امالک یانماینده قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباش��ندمطابق ماده15قانون 
مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین 
نس��بت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموق��ع مقررحاضرنبوده اند مطابق 
ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره2ماده 
واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس��ت اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تس��لیم نمایند در غیراین صورت متقاضی ثبت 
ی��ا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را 
دریاف��ت و به اداره ثبت تس��لیم نمای��د.اداره ثبت بدون توجه به اعت��راض عملیات ثبتی را با 

رعایت مقررات ادامه می دهد.
)م الف 98/100/3108( آ-9810229
تاریخ انتشار:چهارشنبه 1398/08/22

علی آب باریکی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

))آگهی فقدان سند مالكیت(
نظر به اینکه خانم فاطمه قاس��می. فرزندغالمحس��ین با تس��لیم دو ب��رگ گواهی نامه مصدق 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک445فرعی از 4689/ اصلی واقع در بخش یک طبس 
به ش��ماره چاپی 118904 ذیل ثبت 9513 صفحه 540 دفتر 58 بنام غالمحس��ین اعتقادی 
فرزند غالمرضا صادر وتس��لیم گردیده س��پس برابر سند رس��می)قطعی( شماره 58257 مورخ 
83/11/12 دفتر15طب��س ب��ه نامبرده فوق الذکر منتقل گردیده و برابر س��ند رهنی ش��ماره 
82790 م��ورخ 94/5/26 دفتر15 طبس در رهن بانک ملت ش��عبه طبس قرار گرفته وفس��خ 
نامه ای در پرونده مش��اهده نگردید بعلت جابجائی وس��ایل مفقود وتا کنون پیدا نشده است از 
ای��ن اداره تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی نموده، لذا ب��ه موجب تبصره یک اصالحی ماده 
120 – آیی��ن نام��ه قانون ثبت اس��ناد و امالک مراتب طی یک نوبت آگه��ی و به اطالع عموم 
رس��انیده میشود تا هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله اعالم نماید. در غیر اینصورت پس از گذشت 
مهلت مذکور نسبت به پالک مورد تقاضا سند مالکیت المثنی نوبت اول صادر و به مالکه تسلیم 
خواهد ش��د. معامالتی که به حکایت س��ند ثبتی واظهار مالک در سند مالکیت و ثبت و صفحه 
دفتر امالک قید وس��ند مالکیت بنام مالک فوق الذکر صادر وتس��لیم گردیده به قوت خود باقی 
وسلسله نقل وانتقاالت بعدی بشرح فوق میباشد . آ-9810228  تاریخ انتشار : 1398/08/22

غالمرضا کدخدایی
رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان طبس

آگهی فقدان سند مالكیت
خانم صاحب خاتون بزش��ک باس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که به امضاء شهود و گواهی دفتر 
اس��ناد رسمی شماره 42 زاهدان رسیده مدعی است که س��ند مالکیت به شماره چاپی 986642 
شش��دانگ یکباب منزل پالک 22414/139-اصلی واقع در بخش یک بلوچس��تان ش��هر زاهدان 
خیابان  ده متری منش��عبه ازخیابان 30 متری جنوب خیابان امام خمینی وش��رق جاده ترانزیتی 
غرب شهر مورد ثبت 28335  صفحه 253 دفتر 177 بعلت اسبابکشی مفقود گردیده  درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یک 
نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند واال پس از انقضای مدت 
مذکور و نرس��یدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نش��ود نس��بت به صدور سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .آ-9810227 تاریخ انتشار:98/8/22 م الف:618
حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان 

آگهی مزایده
اموال غیر منقول )مشاعی(

بموجب پرونده اجرایی 9700172 مقدار بیست و دو سیر و نه مثقال و یک نخود و یک گندم 
و یک ارزن مشاع )4283/25 سهم مشاع از 45554/35 سهم شش دانگ ( از شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 45554/34  مترمربع به شماره پالک هفتصد و بیست و هشت فرعی 
از بیس��ت و نه اصلی مفروز و مجزا شده از باقیمانده 20 فرعی بخش چهار ثبت میاندورود به 
نام         محمد معتقدی س��ابقه ثبت داش��ته و برابر نامه 139804910377000378 مورخ 
1397/12/12 واحد اج��رای ثبت میاندورد در قبال مبلغ 5/932/000/000 ریال بابت طلب 
آقای س��ید عباس حسینی و حقوق دولتی بازداشت گردید محدود به : شماالً درب و دیواری 
به طول 188 متر به خیابان فرودگاه به عرض 25 متر شرقاً در نه قسمت که قسمت های دوم 
و چهارم و هشتم آن شمالی و قسمت ششم آن جنوبی است ، اول دیواری است به طول 136 
متر به متصرفی اشخاصی است و 9 اصلی دوم دیواری است به طول 17/20 متر به متصرفی 
اش��خاصی است و 9 اصلی سوم دیواری است به طول 42/35 متر به متصرفی اشخاصی است 
به 9 اصلی چهارم دیواری اس��ت به طول 3/10 متر به متصرفی اش��خاصی است به 9 اصلی ، 
پنجم دیواری است به طول 6/25 متر به متصرفی اشخاص به 9 اصلی ششم دیواری است به 
طول 1/40 متر به متصرفی اشخاصی است به 9 اصلی هفتم دیواری است به طول 2/25  به 
متصرفی اش��خاصی اس��ت به 9 اصلی هشتم دیواری است به طول 1/40 به اشخاصی است به 
9 اصلی نهم دیواری اس��ت به طول 46/25 متر به متصرفی اش��خاصی است به 9 اصلی جنوباً 
دیواری اس��ت به طول 206/020 متر به متصرفی اش��خاصی اس��ت به 9 اصلی ، غرباً دیواری 
اس��ت به ط��ول 232/70 متر به راه عمومی به ع��رض 6 متر که مقدار مورد مزایده توس��ط 
کارش��ناس رسمی دادگس��تری به مبلغ دو میلیارد و نهصدو نود و هشت میلیون و دویست و 
هفت��اد و پنج هزار ریال ارزیابی گردید. اوصاف اجمالی ملک: باغ مرکبات که درختان تخریب 
ش��ده و نیاز به واکاوی داش��ته و در پهنه عرصه چند اصله درخت ش��امل زیتو ، گردو ، انار ، 
ازگیل ژاپنی و فندوق که دورتادور عرصه محصور با دیوار بلوکی و یک حلقه چاه نیمه عمیق 
به انضمام یک باب اعیانی به صورت اتاق س��رایداری ، با امتیاز برق سه فاز که در فراز بخشی 
از ملک برق فشار قوی عبور نموده است پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهار شنبه مورخ 
1398/09/13 در اداره ثبت اس��ناد وامالک میاندورود - واحد اجرا واقع در میاندورود خیابان 

مخابرات روبه روی اداره گاز ، اداره ثبت اس��ناد و امالک میاندورود از طریق مزایده به فروش 
می رس��د. مزایده از مبلغ  2/998/275/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
ه��ای مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اع��م از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-9810225   م الف: 98/40/10485
تاریخ چاپ: 98/08/22

علی اکبر نوریان اسرمی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندرود

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139804006228000152/1)9800163(
بدینوس��یله ب��ه امیر حس��ین ظهی��ری دربن��دی س��فلی فرزند غالمعل��ی به ش��ماره ملی 
0860779890 متولد 1381/3/15 به والیت غالمعلی ظهیری دربندی سفلی بدهکار پرونده 
کالس��ه 139804006228000152/1 که برابر گزارش مامور پست درگز ابالغ واقعی میسر 
نگردیده اس��ت ابالغ میگردد که برابر س��ند ازدواج 4135-97/10/25 دفتر ازدواج 69 لطف 
آباد بین ش��ما و یاس��من رمارم تعداد یکصد و چهارده عدد س��که بهار آزادی بعنوان مهریه 
بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه فوق در این اجرا مطرح می باش��د لذا طبق ماده 
18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد ظرف مدت 
ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.آ-9810222
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی درگز

مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی درگز- ناصر حسن زاده

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایباد 
سال ۱۳۹۸

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و به 
استناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون اخیر الذكر تحدید حدود

اراضی مهروس
پالک ۱7۸/۵۲۳6 فرعی از ۲۵۱ - اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مشهد به نام رحیم الجورد 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب منزل طبق رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۰6۰۱۵۰۰۵66۴ 

مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ هیئت قانون تعیین تکلیف
در س��اعت نه صبح روز چهار ش��نبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ در محل وقوع ملک به عمل خواهد 

آمد.
ل��ذا از متقاضی و مالکین ام��الک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت 
مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رس��انند بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور متقاضی 
و ی��ا نماین��ده قانونی آنان طبق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د معترضین می توانند به اس��تناد ماده ۲۰ قانون و مواد 7۴ 
و ۸6 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت س��ی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
اعتراض خود را كتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد 
ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مرجع قضائ��ی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله 

عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد۹۸۱۰۱7۱
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد
غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای ش��مس الدین حائریان دارای شناس��نامه شماره ۱ به شرح دادخواست به 
كالس��ه ۳/۹۸۰۲۹۴ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان مصطفی حائریان به شناسنامه ۲۳۹ در تاریخ ۱۳۹۸/7/۴ در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-  ش��مس الدین حائریان فرزند محمدس��رور ش ش ۱ متولد ۱۳۳6/۲/۱ صادره از قاینات 

پدر متوفی
۲- راضیه جعفری فرزند حسین ش ش ۴۴۹۹ متولد ۱۳۴۰/6/۱۰ صادره از تایباد مادر متوفی 
۳- س��هیال حس��نی فرزند صف��ر ش ش ۰7۴۰۰۱۹۵۵۴ متولد ۱۳6۸/6/۵ ص��ادره از تایباد 

همسر متوفی 

۴- یاس��مین حائریان فرزند مصطفی ش ش ۰7۴۰۹6۳۳۸۴ متول��د ۱۳۹۴/۵/۲۲ صادره از 
مشهد فرزند متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳6۲ ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر كسی 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. ۹۸۱۰۱7۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ 

محمد باری
قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای عبدالواحد مجیدی دارای شناس��نامه ش��ماره ۰7۴۰۰6۹7۰۵ به ش��رح 
دادخواس��ت به كالس��ه ۳/۹۸۰۳۰۳ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده كه ش��ادروان س��پینود علیمرادی ریزه ئی به شناس��نامه ۸ در تاریخ 
۱۳۹۸/7/۱۰ در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر اس��ت به : 
۱-  س��کینه محم��دزاده فرزند غالم احم��د ش ش ۸۹ متولد ۱۳۱۰/۱/۱۳ ص��ادره از تایباد 

مادر متوفی 
۲- عبدال��ه مجی��دی فرزند دین محمد ش ش ۰7۴۹۵۱۵7۹۱ متول��د ۱۳۴۵/۱/۱ صادره از 

تایباد همسر متوفی
۳- مصطف��ی مجیدی فرزند عب��داهلل ش ش ۰7۴۰۵7۴6۵۵ متول��د ۱۳۸۳/۲/۲۰ صادره از 

تایباد فرزند متوفی 
۴- عبدالواح��د مجیدی فرزند عب��داهلل ش ش ۰7۴۰۰6۹7۰۵ متولد ۱۳6۹/۴/۲7 صادره از 

تایباد فرزند متوفی 
۵- راضی��ه مجیدی فرزند عبداهلل ش ش ۰7۴۰۲7۱۳۱۸ متولد ۱۳7۴/۴/۱۰ صادره از تایباد 

فرزند متوفی 
6- زه��را مجیدی فرزند عبداهلل ش ش ۰7۴۰۱۴۰7۴۴ متولد ۱۳7۰/۱۱/۱۴ صادره از تایباد 

فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳6۲ ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر كسی 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. ۹۸۱۰۱7۳
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ 

محمد باری
قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی حصر وراثت
احتراما به اس��تحضار می رس��اند آقای علی اس��دی اقدام بطرح دعوی بطرفیت ورثه مرحوم 
حبی��ب اله  اس��دی اش��تیوانی نم��وده و چنین اظه��ار میدارد ك��ه آن مرحوم��ه در مورخه 
6۵.۰۳.۱۲در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوتش عبارتند از ۱. علی اس��دی 

متولد ۳۵.۰۳.۰۱به ش ملی ۰7۴۸۹۰۳۸۵۲ فرزند ذكور متوفی
 ۲. رضا اسدی متولد ۴۴.۰۳.۲۵ به ش ملی ۰7۴۸۹۰۵۱۴6 فرزند ذكور متوفی

 ۳. مهری اسدی اشتیوانی متولد ۳7.۰۲.۰۸ به ش ملی ۰7۴۸۹۰۴۰۵۰ فرزند اناث متوفی
 ۴. زهرا اسدی اشتیوانی متولد ۱۳۳۰.۱۲.۰۳به ش ملی۰7۴۸۹۰۳۸۰۱فرزند اناث متوفی

 ۵.مرضیه اسدی متولد۱۳۳۳.۰۳.۲۰ ب ش ملی۰7۴۸۹۰۳۸۴۴ فرزند اناث متوفی
 6.فاطمه اسدی شهرنو متولد۱۳۰۲.۰۵.۱۵به ش ملی۰7۴۹۱۱۲۳۳6 همسر متوفی

 میباشند وبجز اینها وارثی ندارد لذا مراتب فوق طی یک مرحله در یکی از روزنامه های كثیر 
االنتش��ار درج آگهی شده تا هركس نسبت به آن معترض بوده ویا وصیت نامه یی دارد ظرف 
م��دت یک ماه پس از نش��ر این آگهی به ش��ورای حل اختالف باخ��رز مراجعه وگر نه گواهی 

حصروراثت برابر مقررات قانونی صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۲۲۳
دبیر حوزه دو شورای حل اختالف باخرز

خدادادی

آگهی حصر وراثت
احتراما به اس��تحضار می رس��اند آقای علی اس��دی اقدام بطرح دعوی بطرفیت ورثه مرحومه 
فاطمه اسدی ارزنه شهرنو بخواسته حصر وراثت نموده و چنین اظهار میدارد كه آن مرحومه 

در مورخه ۸7/۵/۹ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوتش عبارتند از
 ۱/ علی اسدی متولد ۱۳۳۵/۳/۱ به ش ملی ۰7۴۸۹۰۳۸۵۲ فرزند ذكور متوفی

 ۲/ رضا اسدی متولد ۱۳۴۴/۳/۲۵ به ش ملی ۰7۴۸۹۰۵۱۴6 فرزند ذكور متوفی
 ۳/ مهری اسدی اشتیوانی متولد ۱۳۳7/۲/۸ به ش ملی ۰7۴۸۹۰۴۰۵۰ فرزند اناث متوفی

 ۴/ زهرا اسدی اشتیوانی متولد ۱۳۳۰/۱۲/۳ به ش ملی۰7۴۸۹۰۳۸۰۱فرزند اناث متوفی
 ۵/مرضیه اسدی متولد۱۳۳۳/۰۳/۲۰ ب ش ملی۰7۴۸۹۰۳۸۴۴ میباشد 

وبجز اینها وارثی ندارد لذا مراتب فوق طی یک مرحله در یکی از روزنامه های كثیر االنتش��ار 
درج آگهی شده تا هركس نسبت به آن معترض بوده ویا وصیت نامه یی دارد ظرف مدت یک 
ماه پس از نش��ر این آگهی به ش��ورای حل اختالف باخرز مراجعه وگر نه گواهی حصروراثت 

برابر مقررات قانونی صادر خواهد شد/۹۸۱۲۲۴
دبیر حوزه دو شورای حل اختالف باخرز

خدادادی

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای عباس��علی حشمتی فرزند حسن به وكالت ازطرف ورثه مرحوم آقای 
حسن حش��متی فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه ۱۲۴ باستناد دو برگ استشهادیه 
گواه��ی امضا ش��ده منضم به تقاضای كتبی جهت دریافت س��ند المثن��ی نوبت دوم به 
ای��ن اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت دفترچه ای المثنی به ش��ماره 
س��ریال۴6۵۵۵۱ به میزان نیم دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین به ش��ماره 
پالک ۱۳۲ فرعی از ۱۵۲ اصلی بخش س��ه زبرخان كه متعلق به مرحوم می باش��د به 
علت نامعلوم مفقود گردیده كه با بررس��ی دفتر امالک مشخص گردید كه سند مالکیت 
مزبور به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ ذیل دفتر امالک به شماره ۱۵ صفحه ۱۳۴ 
ذیل ثبت ش��ماره ۳۰۱۱ بنام ابوطالب قره داش��ی فرزند علی ثبت و سند صادر گردیده 
و برابر س��ند قطعی ش��ماره ۱۲۲۹۵ مورخ ۱۳۳۰/۰۹/۰۸دفتر اسناد رسمی ۱۳ نیشابور 
می��زان دو و نیم دانگ مش��اع از م��ورد ثبت به رجبعلی زارعی منتقل ش��ده كه ذیاًل به 
نام وی ثبت و س��ند جداگانه صادر گردیده اس��ت سپس برابر سند قطعی شماره ۹۸۸۹ 
مورخ ۱۳۳7/۱۰/۱۴ دفتر اس��ناد رسمی ۸ نیش��ابور میزان نیم دانگ مشاع باقیمانده با 
س��ند مالکیت اولیه به نام خانم مرضیه قره داش��ی فرزند ابوطالب منتقل شده و در برابر 
س��ند قطعی ش��ماره ۸۲۸۱6 مورخ ۱۳7۰/۰7/۱6 دفتر اسناد رسمی ۲۱ نیشابور مورد 
ثبت به اس��حق محمدی طاهر آبادی فرزند محمد حسن منتقل شده و نهایتاً برابر سند 
قطعی ش��ماره ۵۳۰۳۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۹ دفتر اسناد رسمی 7 نیشابور مورد ثبت به 
متقاضی)مرحوم ( انتقال گردیده اس��ت ودفترامالک بیش ازای��ن حکایتی ندارد. لذا به 
اس��تناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذكرمیگردد هركس 
نس��بت به ملک مورد آگه��ی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد 
خ��ود میباش��د  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتش��اراین آگهی اعت��راض كتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است 
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. انتشار:  ۲۲ آبان آ-۹۸۱۰۱۸۸
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان
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فرهنگ و هنر

خبر

»هر کسی یا روز می میرد یا شب، من شبانه روز« 
یک میلیاردی شد

مهر: فــروش تازه ترین نمایش 
ســجاد افشــاریان بــا عنــوان 
»هرکسی یا روز می میرد یا شب، 
من شبانه روز« از مرز یک میلیارد 

تومان گذشت.
نمایش »هر کسی یا روز می میرد 

یا شب، من شبانه روز« سجاد افشاریان که از ۲۴ شهریور در پردیس تئاتر 
شــهرزاد اجراهای خود را آغاز کرد تا ۸ آذر در سالن گالیل پردیس تئاتر 

شهرزاد روی صحنه خواهد رفت.
این نمایش که مضمونی اجتماعی دارد تاکنون با استقبال بیش از ۱۷ هزار 
مخاطب مواجه شده و فروش این نمایش از مرز یک میلیارد تومان گذشت.
عالقه مندان به هنرهای نمایشی می توانند بلیت روزهای پایانی این نمایش 

را از سایت ایران کنسرت و ایران نمایش خریداری کنند. 
در این نمایش سجاد افشاریان، مرتضی درویش زاده، نیکـو بستانی، محمد 
الریان، گیلدا ویشکی، امید سعیدی، سهیل کرمیـار، نیمـا خطیب شاد، 
علی مشایخی، وحید حبیبیان، پریسا طهماسب، ارمغان خان محمدی، 
کیمیـا فیضـی، نستـرن نعمتی، هانـی صادقـی، منصوره بنی احمد، نگار 

قربانی، اشکان غالمی و دیانا حق شناس به ایفای نقش می پردازند.

 انیمیشن »آخرین داستان« 
آذرماه به سینماها می آید

فرهنــگ و هنر: انیمیشــن 
به  داستان«  »آخرین  سینمایی 
نویسندگی و کارگردانی اشکان 

رهگذر آذر ماه اکران می شود.
به نقل از روابط عمومی استودیو 
هورخش، انیمیشــن سینمایی 

»آخرین داستان« به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر که پیش  از 
این نمایش جهانی آن در ۳۲ کشــور از اول سپتامبر برابر با ۱۰ شهریور 
آغاز شــده بود و هم اکنون در رقابت اسکار ۲۰۲۰ است از آذر ماه امسال 
روی پرده سینماها می رود. در خالصه داستان این انیمیشن که برداشتی 
آزاد از داستان »ضحاک« شاهنامه فردوسی است، آمده است: »جمشید 
رفته است و ضحاک در پی طمع و جاه طلبی برای محاصره جمکرد، به 
نیابت از پدر بر تخت جمشــید تکیه می زند، اما افسوس که اهریمن بر 
وجود ضحاک ســیطره یافته و تاریکی او تمام شــهر را فرا می گیرد. در 
این میان آفریدون که کودکی اســت کشاورززاده متولد می شود و برای 

دادخواهی خون پدر و مادرش پیرو کاوه آهنگر قیام می کند«.
پرویز پرســتویی، لیال حاتمی، حامد بهداد، بیتا فرهی، اشکان خطیبی، 
اکبرزنجان پور و ملیکا شریفی نیا از مجموع بازیگرانی هستند که در این 

انیمیشن صداپیشگی کرده اند.

انتقاد یک نوازنده و رهبر ارکستر 
 رسانه ها از صبح تا شب

موسیقی پاپ پخش می کنند
ایســنا: ابراهیم لطفی ـ نوازنده 
و رهبر ارکســترـ  با قائل شــدن 
نقش مهم رادیو و تلویزیون برای 
گسترش موسیقی جدی، می گوید: 
وقتــی از صبح تا شــب از تمام 
رسانه ها بیشترین حجم از موسیقی 

پاپ پخش می شود، به تبع مخاطب هم همان موسیقی را می شنود و دوست 
دارد. در  نشســت خبری ارکستر زهی آرکو سه شنبه )۲۱ آبان ماه( ابراهیم 
لطفی )رهبر ارکستر( و علی جعفری پویان )مایستر ارکستر( درباره مشکالتی 
که برای برگزاری کنسرت و ادامه فعالیت با آن روبه رو هستند صحبت کردند.

در بخشــی از این نشســت ابراهیم لطفی در پاســخ به این پرسش  که در 
کشورهای پیشرفته هم مخاطب موسیقی پاپ بیشتر از موسیقی کالسیک 
است و برای آشتی موسیقی کالسیک و مردم باید چه کرد؟ گفت: وقتی صبح 
تا شــب از تمام رسانه ها بیشترین حجم از موسیقی پاپ پخش می شود، به 
تبع مخاطب هم همان موســیقی را می شنود و دوست دارد. برای گسترش 
موسیقی کالسیک و موسیقی های جدی بیشترین نقش را رادیو و تلویزیون 
دارند. وی در ادامه  اظهار کرد: ارکســتر و هر فعالیت هنری جدی بازتاب و 
بیانگر قدرت و سطح فرهنگی آن کشور است و هر چه بهتر اجرا شود افتخاری 
است برای آن کشور. من توان فرهنگی هنری را از توان نظامی باالتر می دانم.

در بخش دیگری از این نشســت علی جعفری پویان با یادآوری اینکه پس 
از ۱۰ ســال وقفه همکاری دیگری با معلم خود ابراهیم لطفی دارد، گفت: 
فعالیت های ارکســتری مختلفی اتفاق افتاده تا موسیقی کالسیک در ایران 
زنده بماند.نماد زنده نگه داشتن موسیقی کالسیک، تنها ارکستر سمفونیک 
تهران نیست. ارکسترهای کوچک و جانبی با کمترین امکانات و پشتوانه ها بار 
زنده نگه داشتن موسیقی کالسیک را به دوش می کشند. از چند دهه پیش 
تاکنون ارکسترهای زیادی تشکیل شده اما به دلیل نداشتن حمایت های الزم، 

آرام آرام کنار رفته اند.
وی ادامــه داد: نباید یادمان برود موســیقی متعالــی و غیرمتعالی داریم. 
ســبک هایی از موسیقی هستند که اگر نباشند دیگر سبک ها نمی توانند از 
آن ها خوراک بگیرند. خیلی از نوازندگان موســیقی کالسیک می توانند به 
گسترش موسیقی های دیگر هم کمک کنند. ریشه های باارزش موسیقی  ما 
در حال خشک شدن است. باید سه یا چهار ماه تمرین کنیم تا تنها یک شب 
اجرا داشته باشیم. جعفری پویان خاطرنشان کرد: اینکه بخواهیم از چنین 
کنســرتی حمایت شود واقعاً خوب نیست. باید بدانیم موسیقی خوبمان در 
حال لطمه خوردن اســت و آدم های مهمی نیز در این زمینه در حال لطمه 
خوردن هستند. دوست ندارم در این زمینه منفی حرف بزنم ولی مدت هاست 

که ارکسترهای مختلفی تشکیل و منحل شده اند و این نگران کننده است.
جعفری پویان اظهار کرد: گاهی صدها کنسرت برگزار می شود اما تنها چند 
کنســرت ارزش هنری دارند. بایــد از گروه هایی که کار هنری واقعی انجام 
می دهند، حمایت کنیم. ابراهیم لطفی در آموزش و نوازندگی  ســاز ویولن 
کارهای بزرگی شکل داده اما باز هم برخوردی که با لطفی می شود، برخورد 
درســت و حمایتی نیســت. وی ادامه داد: مسئوالن فرهنگی باید از چنین 
ارکســترهایی حمایت کنند. ما محل تمرین نداریم. چرا نباید ارکستر آرکو 
بهترین ســالن های تمرین کشور را داشته باشد؟ با هر ارکستری که در ژانر 
موسیقی کالسیک فعالیت می کند، باید به گونه دیگری در حوزه فرهنگ و 
هنر برخورد شود. باید از این ارکسترها حمایت شود و حتی اجاره بهای سالن 
از این ارکستر دریافت نشود. نگران آرکو هستم و امیدوارم بتوانیم با همکاری 

و حضور هنردوستان به حیات این ارکستر ادامه دهیم.

 فرهنگ و هنر/ زهــره کهندل  وقتی یک 
نوجوان قهرمان اصلــی یک مجموعه تلویزیونی 
می شــود، باید منتظر هیجان، اتفاقات جذاب و 
ماجراهای دیدنی در داســتان باشــیم؛ چرا که 
چالش های دوران نوجوانی بسیار شیرین است به 

ویژه اینکه اگر داستان  در دهه ۴۰ روایت شود. 
فصــل اول مجموعه »حکایت هــای کمال« که 
اقتباســی از رمانی به همین نام نوشــته محمد 
میرکیانی است توسط قدرت اهلل صلح میرزایی در 
۳۱ قسمت تولید شده که قهرمان آن یک نوجوان 
به نام کمال اســت. شاید در وهله اول و با نگاهی 
گذرا به داستان این مجموعه، قصه های مجید در 
ذهن تداعی شود؛ همان پسر نوجوانی که خالق 
ماجراهای دیدنی بود و یکــی از موفق ترین آثار 
تلویزیونی با محوریت نوجوانان محسوب می شود 
اما حکایت هــای کمال روایتی متفاوت از زندگی 
نوجوانی با بازی محمدرضا شــیرخانلو اســت، 
بازیگــری که از همــان دوران کودکی به خاطر 
بازی خوب و تأثیرگذارش مورد توجه قرار گرفت. 
»محمــود پاک نیت« در این ســریال نقش پدر 
کمال را بازی می کند. با این بازیگر درباره تجربه 
نقش آفرینــی در این مجموعه تلویزیونی که این 
شب ها از شــبکه دو سیما پخش می شود، گفت 

و گو کردیم که می خوانید: 

 شما در سریال »حکایت های کمال« نقش 
پدر کمال را ایفا می کنید، درباره نقشتان در 

این مجموعه توضیح می دهید؟
این ســریال مجموعه طنزی است که براساس 
کتابی نوشــته محمد میرکیانی ساخته شده و 
مخاطب آن، همه اعضای خانواده هســتند از 
کــودک و نوجوان گرفته تا پیــر و جوان. این 
ســریال به دنبال احیای ســنت های گذشته 
است چون ســنت های گذشته کم کم دارند از 
یاد می رونــد. این مجموعــه می تواند آداب و 
ســنن گذشــته را به جوان ها یادآوری کند و 
خاطرات قدیمی  پیرها و میانسال ها را برایشان 
زنده کند. قرار بود این سریال در ۱5۰ قسمت 
ساخته شــود ولی برای فصل اول، ۳۱ قسمت 
ســاخته شــد تا ببیننــد روی مخاطبان چه 

تأثیری دارد. 
اگر از سریال اســتقبال شود، فصل های بعدی 
هم ساخته خواهد شد. به هرحال برای ساخت 
دکور این سریال، هزینه های زیادی شده و باید 
در آن کار کننــد از جمله خانــه داوود، خانه 
پلیس و کوچه و پســکوچه ها که در شــهرک 
غزالی ســاخته شده اســت. صدا و سیما برای 
سرمایه گذاری  کمال«  »حکایت های  ســریال 
کرده و بهتر اینکه از این ســرمایه ها استفاده 
شــود. اگر ایــن ســریال تأثیر خوبــی روی 
تماشــاگران تلویزیون داشته باشد حتماً ۱۲۰ 

قسمت دیگر هم ساخته می شود.

 در ادامه کار همراه گروه خواهید بود؟
نمی دانم سرنوشــت نقش من در این سریال چه 

می شود. 

نقش آفرینی  ژانرهای مختلفی  در   شما 
کردید، تجربه بازی در یک ســریال طنز 

چطور بود؟
من تجربه بازی در کار طنز را داشــتم همچون 
ســریال روزی روزگاری ولی در این ســبک کار 
نکرده بودم و برای من تجربه جدیدی بود. تصور 
اغلب کارگردان ها این است بازیگری که کار طنز 
بازی نکرده نمی توانــد در این ژانر، نقش آفرینی 
خوبی داشته باشد یا حتی برعکس آن، بنابراین 
ریسک نمی کنند بازیگری که کار طنز نکرده را به 
یک کار طنز دعوت کنند ولی بازی در این سریال 
تجربه خوبی برای من بود و کار موفقی هم درآمد. 
امیدوارم مخاطبان تلویزیون هم از تماشــای آن 
لذت ببرند. تالش تمام عوامل در ساخت سریال 

این بوده که یک کار مردم پسند ساخته شود. 

 در این سریال موقعیت های طنز با توجه 
به قصه جذاب و فیلم نامه خوبی که دارد، به 
درستی ایجاد شده، درباره قرار گرفتن در 

این موقعیت ها هم می گویید؟ 
خندانــدن مخاطب با ایجــاد موقعیت طنز و نه 
لودگی از محاسن سریال  است. به نظرم یکی دیگر 
از نقاط قوت این مجموعه پربازیگر، حضور تعداد 

زیادی هنرپیشه طنز است. 
آقای صلح میرزایــی در مقام کارگردان، زحمت 
زیادی برای ساخت این مجموعه کشیده و یکی 
از افراد دلسوز تولید کار، خودشان بوده اند. شاید 
کارنامــه کاری آقای صلح میرزایی در حوزه طنز 
چندان پروپیمان نباشد ولی در این کار خودش را 
محک زد و بسیار موفق بود. اگرچه در نهایت، نمره 

قبولی را تماشاگر می دهد. 

 حدود سه دهه پیش سریال »قصه های 
مجید« از تلویزیون پخش می شــد و حاال 
»حکایت های کمال« بــا موضوعی تقریبًا 
مشابه اما با توجه به شرایط مخاطب امروز 
و شــناخت از نوجوان امروزی روی آنتن 
رفته است. به نظر شما این سریال می تواند 
همچون قصه های مجید برای نسل نوجوان 

امروز خاطره ساز باشد؟ 
به نظرم یکی از عوامل ماندگار شــدن ســریال 
قصه هــای مجید عــالوه بر قصه بســیار خوب 
هوشــنگ مرادی کرمانــی و کارگردانی موفق 
کیومرث پوراحمد، بازی موفق مهدی باقربیگی در 
نقش مجید بود. در حکایت های کمال هم شاهد 
بازی خوب محمدرضا شــیرخانلو هستیم. این 

بازیگر نوجوان بسیار بااستعداد و حرف گوش کن 
است و در این سریال هم شخصیت اصلی قصه را 

پیش می برد. 
فکــر می کنم حکایــت کمال هم اثــر موفق و 
ماندگاری شــود. این سریال هم مانند قصه های 
مجیــد مجموعه طنز اســت و اتفاقاتی که برای 
یک نوجوان پیش می آید. قصه های این مجموعه 
گیرایی خوبی دارد و تماشــاگر را جذب می کند. 
ســریال از کتابی با همین نام اقتباس شــده و 
فیلم نامه آن بسیار دقیق و خوب نوشته شده که 
قصه گو بودن آن می تواند تمام اعضای خانواده را 

پای تماشای سریال بنشاند. 

 با توجه بــه اینکه قصــه در دهه 40 
می گذرد، بازی در این سریال برای شما هم  

یادآور خاطرات کودکیتان بود؟
بله، بــازی در ایــن مجموعه برای من بســیار 
لذتبخش و نوستالژیک بود. کودکی من در شیراز 
گذشت و تمام خاطرات بازارچه های آنجا را به یاد 
دارم. صحنه هایــی را بازی کردم که یادآور همان 
لحظــات و صحنه های کودکی ام بوده اســت. به 
نظرم کســانی هم که پا به سن گذاشته اند با این 
ســریال ارتباط برقرار می کنند چون آن دوران را 
دیده اند. بازسازی فضاهای قدیمی، دیدنی است 
مثالً فضای بازارچه بازســازی شده و مغازه های 
قصابی، ذغال فروشی، دکان نانوایی و سلمانی در 
آن وجود دارد و ارتباط آدم ها در این فضاها بسیار 
صمیمی  است. سال هاست که این فضاها و روابط 
را به ویژه در شــهرهای بزرگ ندیدیم و تماشای 
آن برای قدیمی ها به نوعی بازنگری گذشته است.

 نوجوان ها و جوان ها هم اطالعات زیادی 

از سنت ها و آداب گذشــته ندارند و این 
ســریال می تواند به افزایش سطح آگاهی 

آن ها از آن دوران کمک کند؟ 
همین طور است. متأسفانه نسل امروز از آداب و 
سنن گذشته فراری هستند. موبایل و ارتباطات 
مجازی همــه چیز را تحت تأثیــر خودش قرار 
داده  و کتــاب خواندن در بین مردم بســیار کم 
شده اســت، جامعه ای که کتاب نخواند آداب و 
سنن آن کشــور فراموش می شود. به نظرم یکی 
از محاسن سریال های تاریخی این است که منابع 
مکتوب را تصویری می کنند تا مردم را با گذشته 
خودشان پیوند دهند. اگر مردم کتاب های تاریخی 
را ورق نمی زنند دست کم با تماشای آثار تصویری 
با گذشته خود آشنا می شوند که بسیار بااهمیت 
اســت به ویژه اینکه تولیدات تصویری، اقتباسی 

خوب از آثار مکتوب ارزشمند باشد.  

 حکایت های کمال هم اقتباس از کتابی با 
همین عنوان نوشته آقای میرکیانی است، 
شاید مردم سراغ خواندن آن کتاب نروند 
ولی آن کتــاب در این مجموعه تلویزیونی 

زنده می شود؟ 
دقیقاً، جالب اینکه آقای میرکیانی، نویسنده کار 
معموالً سر صحنه بودند و نظرات خوبی می دادند، 
می گفتند شــاید در قصه نمی توانستم روی این 
موضوع پرداخت خوبی داشته باشم ولی شما که 
کار تصویری می کنید دســتتان باز است. ضمن 
اینکه کارگردان هم وقتی با نظرات خوب و مؤثر 

روبه رو می شد، آن ها را عملیاتی می کرد.

 در ایــن مجموعه شــغل پــدر کمال  
لحاف دوزی اســت، بازی در این نقش چه 

جذابیت های دیگری برایتان داشت؟
مــن از کار کردن در این مجموعه لذت بردم و 
هفت ، هشــت ماه که با گروه همکاری داشتم 
برای من بسیار لذتبخش بود. هنوز وقتی لحاف 
دوزها و پنبه دوزهای قدیمی  را که تعداد کمی 
 از آن ها باقی مانده را می بینم، طعم شــیرین 

گذشته به جانم می نشیند. 
بازی در فضــای خانه ای که حیاط دارد خیلی 
دل انگیز اســت چون سال هاســت در چنین 
فضایی نبودیم و زندگی هایمان آپارتمانی شده 

است. 
یکــی از آرزوهای من این اســت که خانه ای 
حیاط  دار داشته باشم تا در باغچه اش درخت 
و گل بکارم ولی فرهنگ آپارتمان نشــینی بر 
همه چیز ما مســلط شــد حتی رابطه هایمان. 
من ۱6 سال در آپارتمانی زندگی می کردم که 
همسایه روبه رویی را در حد سالم می شناختم 
و با بقیه همسایه ها هیچ ارتباطی نداشتم، این 
خیلی بد است در حالی که قدیم ها همسایه ها 
با هم ارتباط نزدیک و دوستانه ای داشتند. در 
ســریال حکایت های کمال، رابطه های قشنگ 
بین همسایه ها را می بینیم. از زمانی که دیوار 
آپارتمان ها مرتفع شــد و حیاط خانه ها از بین 

رفت، روابط  بین همسایه ها هم  کمتر شد.

برش

کار  نویسنده  میرکیانی،  آقای 
معموالً سر صحنه بودند و نظرات 
خوبی می دادند، می گفتند شاید 
این  روی  نمی توانستم  قصه  در 
داشته  خوبی  پرداخت  موضوع 
تصویری  کار  که  ولی شما  باشم 
است.  باز  دستتان  می کنید 
ضمن اینکه کارگردان هم وقتی 
روبه رو  مؤثر  و  خوب  نظرات  با 

می شد، آن ها را عملیاتی می کرد

خدیجه زمانیان: اگر از آن دسته والدینی هستید 
که می خواهید درباره جنگ ایران و عراق اطالعاتی 
به فرزندانتان دهید، کتابی که امروز به شما معرفی 
می شــود را برای فرزندانتان تهیه کنید. پیشنهاد 
امروز ما به شــما خریــدن و خواندن یک اثر برای 

فرزندان دلبندتان است. 
به تازگی کتابی با موضوع جنگ و هشدارهای ایمنی 

به کودکان منتشر شده است. 
»شاید این کتاب منفجر شود« به قلم رضا موزونی با 
تصویرگری سمانه صلواتی در مورد مین های زمینی 
بــه  جا مانده از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در 

شهرها و روستاهای مرزی کشور است. 

شــاید خواندن قســمتی از کتاب به ما بگوید چرا 
نویسنده با این موضوع برای بچه ها داستان نوشته 

است. 
رضا موزونی در بخشی از کتابش نوشته: »و جنگ 
روزی تمام می شــود. آن وقت سربازها از دور، از دو 
طرف یک خط، برای هم دســت تکان می دهند. 
آن وقت، تانک ها ســر فرود می آورند و هواپیماها 
به آشیانه هایشان باز می گردند... اما مین ها... مین ها 
نمی دانند که جنگ تمام شده است. آن ها همان جا 

زیِر زمین جا خوش کرده اند«.
موزونی کردزبان است و اهل شهرستان گیالنغرب. 
کودکی و نوجوانی اش را در روزگار جنگ گذرانده و 

جنگ و نوشتن از آن برای کودکان و نوجوان دغدغه 
ذهنی اش است. 

خودش می گوید: معموالً موضوع جنگ برای بچه ها 
خیلی راحت نیست چون کنار هر جنگی خشونت 
هم هست اما بچه های ما باید با این مقوالت آشنا 
شوند چون بخشــی از تاریخ ما در جنگ گذشته 
است و بسیاری از کودکان ما سال ها با جنگ دست 
و پنجــه نرم می کردند. من چــون در متن و بطن 
جنگ بزرگ شده ام نمی توانم نسبت به این مسئله 

بی تفاوت باشم.
به اعتقاد این نویســنده اگرچه جنگ تمام شده و 
صلح اتفاق افتاده اما پس از گذشــت ۲۰ ســال از 

جنگ، هنوز مردم کشــته می شــوند. وی توضیح 
می دهد: چــون آدم ها به جنگ پایان می دهند اما 
جنگ افزارها جنــگ را ادامه می دهند برای همین 
کتاب »شاید این کتاب منفجر شود« را برای بچه ها 

نوشتم.  
گفتنی است، تصویرگری »شاید این کتاب منفجر 
شــود« به تازگی موفق شــده جایزه قلم طالیی 
بلگــراد را از آن خود کند. این اثر برای رده  ســنی 
۱۱ سال به باال در ۳۲ صفحه رنگی با شمارگان ۲ 
هزار و5۰۰نســخه و قیمت ۱۰هزار تومان از سوی 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

به چاپ رسیده است.

چگونه انفجار مین ها را 
متوقف کنیم ؟

پیشنهاد امروز 

تئاترسینما

تهیه کننده »سمفونی نهم«: 

تعداد سالن های سینما نسبت به جمعیت کشور شوخی است
 احترام برومند:

آموزش و پرورش باید بچه ها را سراغ تئاتر کودک ببرد
باشگاه خبرنگاران جوان: تهیه کننده »سمفونی نهم« 

اولویت سینمارو ها را فیلم های کمدی دانست. 
زینــب تقوایی درباره چگونگی اکــران این فیلم تاکنون و 
اتفاقات اطــراف آن گفت: معمــوالً تهیه کنندگان هرچه 
سالن بیشتر داشته باشند راضی تر هستند. فیلم ما همزمان 
با دو فیلم کمدی اکران شــد که قطعــاً تأثیر زیادی روی 
جذب مخاطب داشت، چون فضای امروز سینمای ما متأثر 
از ســینمای کمدی است و از ســویی چند ماهی بود که 
سینما ها رونقی نداشت؛از آنجایی که برای چهار فیلمی که 
با هم آمدند فضاسازی صورت گرفت و توجه مردم به سمت 
ســینما زیاد شد، اما معموالً اولویت قشر سینمایی، دیدن 
فیلم های کمدی است که این را به خاطر دالیل اجتماعی 
و... و نیاز به فضای مفرح مردم، نمی توانیم انکار کنیم از این 
رو سینمادار هم در این فضا بیشتر به سمت اکران فیلم های 

کمدی می روند.
وی افــزود: می دانم دســت اندرکاران اعم از ســینمادار و 
پخش کننده برای اکران این فیلم تالش زیادی کردند چون 
دوستش داشتند و در حال حاضر هم رضایت های مردمی 
و بازخورد ها مثبت اســت؛ چندین مرتبه هم که خودم در 

سالن های سینما کنار مردم کار را دیدم به وجد آمدم.
تقوایی با بیان اینکه اکران این فیلم ها یک نکته خوب و یک 
نکته بد دارد، گفت: نکته خوب این است که مخاطبان آن به 
لحاظ کاراکتری و جایگاه اجتماعی معموالً متفاوت تر و قشر 
تحصیلکرده هستند چون فضای فیلم این را می طلبد البته 
باید به فکر جذب مخاطب عام و حداکثری هم باشیم که به 

نظرم کم کم و به مرور زمان این اتفاق رخ دهد.
این تهیه کننده ادامه داد: به نظرم رســالت فیلم سازی این 
است که ضمن ایجاد فضایی جذاب، باید ذهن مخاطب را 
هم درگیرکند تا به چالش بیفتد، البته این حرف من تولید 
نکردن فیلم های کمدی نیست چه بسا در آینده خودم این 
کار را انجام دهم، بلکــه می گویم مخاطب ما به همه نوع 

فیلم نیاز دارد و باید بتوانیم ذائقه آن ها را برای دیدن هرنوع 
اثری آماده کنیم.

تقوایی اضافه کرد: از معایب اکران این فیلم ها این است که 
به دلیل کمبود سینما و محدود بودن سالن ها، فرصت نشان 
دادن و معرفی کردن خودشان را به جامعه هدفی که خبر 
ندارند چنین فیلمی در حال اکران اســت، پیدا نمی کنند 
یعنی این نوع فیلم ها نیــاز دارند در یک فضای تبلیغاتی 
پس از گذشت حدود یک ماه خودشان را معرفی و جذب 
مخاطب داشته باشند، ولی تا ما این فضا را در جامعه پیدا 
کنیم زمان اکران سرمی آید. مطمئنم زمانی که این فیلم 
به شبکه نمایش خانگی آمد و دیده شد بسیاری آن موقع 

متوجه شوند که چنین فیلمی در اکران بوده است.
این تهیه کننده گفت: مســئله بعــدی اینکه بخش های 
خصوصی توان تبلیغات فراوان برای بیلبورد های شــهری، 
تیزر و فضای مجازی و... را ندارند و توانمان به اندازه برخی 
آثار که هزینه های زیادی می کنند، نیست، ما بیشتر هزینه 
را در بخش کیفیت فیلم می کنیم و در بخش تبلیغات که 

بسیار مهم است به مشکل برمی خوریم.
تقوایی گفت: ۱5۰ سالن سینما داریم که این تعداد برای 

۸5 میلیون نفر جمعیت ما شوخی است.

مهر: احترام برومند با اشــاره به هنرمندانی که در حوزه 
تئاتر کــودک و نوجوان فعال هســتند و می توان از آن ها 
تجلیل کرد، درباره نقش رســانه هایی مثل صداوسیما در 

معرفی و فرهنگ سازی این حوزه از تئاتر گفت.
این هنرمند پیشکســوت حوزه تئاتر کودک و نوجوان 
که در دوره گذشته جشــنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجــوان از یــک عمر فعالیت هنــری وی در عرصه 
قصه گویــی و اجرا بــرای بچه ها تجلیل شــد، درباره 
جریان ســاز بودن جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بیان 
کرد: معتقدم اگر همراهی همه ارگان ها و نهادها باشــد 
این جشــنواره می تواند تأثیرگذاری خوبی داشته باشد.

ممکن اســت برخی از این تأثیرات هــم در وهله اول 
دیده نشــود مثاًل برخی اتفاقات بازدهی فرهنگی دارند 
و گاهی گروه هایی کشــف می شــوند که بعدها جهانی 
خواهند شــد. یادم است داوود رشیدی و علی نصیریان 
در زمانی که فعالیت تئاتری داشــتند کارشان این بود 
که به شهرســتان ها می رفتند و هنرمندان را شناسایی 
می کردند، حتی به یاد دارم در بوشهر با گروهی همراه 

شدند که بعدها آن ها را جهانی کردند.
وی دربــاره نقش رســانه هایی مثل رادیــو و تلویزیون 
در حمایت از جشــنواره تئاتر کــودک و نوجوان گفت: 
تلویزیــون این قدر خــودش را از این نــوع رویدادهای 
فرهنگی و هنری کنار کشــیده که من فراموش کردم 
از اهمیت حضورش بگویم. حضور رادیو در ســال های 
اخیر بیشتر بوده و به پوشش رویدادها کمک کرده و یا 
تلویزیون هم همکاری هایی با وزارت ارشــاد در پوشش 
برخی از رویدادهای هنری داشــته اما باید دانست همه 
این رســانه ها به مردم ایران تعلــق دارند و همراهی با 
جشــنواره هایی از جنــس تئاتر کــودک و نوجوان هم 
برای مردم است. تلویزیون باید در تمام طول جشنواره 
حضور داشته باشــد تا برای برنامه های کودک گزارش 

تهیه کنــد چون این اتفاق قابلیت ایــن را دارد که در 
تربیت، آموزش و توجه دادن بچه ها به مسائل فرهنگی 
مؤثر باشــد. رســانه ها در همه جای دنیا می توانند این 
رویدادهای فرهنگــی را ارتقا دهند اما فضای مجازی و 
رسانه های ما بیشــتر دنبال مسائل عامه پسند هستند. 
کمتریــن کاری که تلویزیون می توانــد در زمینه تئاتر 
کــودک و نوجوان انجام دهد تبلیغات اســت به عنوان 
نمونــه در فرهنگســراها نمایش هــای بســیاری برای 
کودکان اجرا می شــود اما تلویزیون حاضر نیســت این 

اجراها را تبلیغ کند.
این هنرمند در پایان یادآور شد: سهم بچه ها از هنرهای 
نمایشــی در تلویزیون و سینما بیشتر از تئاتر است در 
حالی که در تئاتر بیشــتر به آن ها توجه می شــود. پدر 
و مادرها وقتی فیلمی به ســینما می آید هیچ گاه سؤال 
نمی پرســند برای بچه ها خوب است یا نه و نوجوانان ما 
عادت کرده اند به فیلم های بزرگســال که خیلی وقت ها 
بدآمــوزی دارد، اگرچه آن ها را می خنداند و ســرگرم 
می کند اما فرهنگ سازی ندارد. آموزش و پرورش اینجا 
نقــش مهمی دارد که باید دخیل شــود و بچه ها را به 

سراغ تئاتر کودک ببرد.

گفت وگو با محمود پاک نیت، پدر کمال در سریال »حکایت های کمال«
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