
کار مردم نیست
ســایت رهبر انقالب بر اســاس بخشی 
از بیانات ایشــان در درس خــارج فقه، 
به موضوع آشــوب های اخیر پرداخته و 
سخن نگاشــتی را منتشــر کرد. در متن 
این تصویرنوشته آمده است: رهبر انقالب: 
»هیچ انسان عاقلی که به کشور و زندگی 
خود عالقه مند است، نباید به اشرار کمک 
کند. آتش زدن فالن بانک کار مردم نیســت، کار اشــرار است؛ این مفاسد، 
هیچ مشکلی را درست نمی کند و بر مشکلی که هست، ناامنی را هم اضافه 

می کند. 98/8/26«.

تهران دمشق نمی شه
به دنبال اعتراضــات صورت گرفته برای 
افزایش قیمت بنزین در چند روز گذشته، 
جمعی از دانشــجویان دانشگاه تهران در 
این دانشگاه جمع شــده و شعارهایی را 
خطاب به دولت و اغتشاشگران سر دادند. 
بر اســاس فیلم های ایــن تجمع که در 
شبکه های اجتماعی داخلی منتشر شده، 
دانشجویان سعی داشتند راه خودشان را از راه اغتشاشگرها جدا کنند. در ادامه 
چند نمونه از شــعارهایی که در این تجمع مطرح شد را می خوانید:»آشوبگر 
بی ریشه، تهران دمشق نمی شــه/ وظیفه هر دولت، شفافیت با ملت/ اصالح 

اقتصادی با شوک دادن نمی شه«.

تقریباً هیچ
علی علیزاده، تحلیلگر سیاســی و استاد 
فلسفه ســاکن لندن با انتشار پستی در 
حســاب کاربری توییتر خود به ناکامی 
آشوبگران در جو ناآرام این روزهای ایران 
اشــاره کرد.وی در توییتر خود نوشــت: 
»خرداد96 ترامپ از ریــاض دیدار کرد. 
۴۰۰ میلیارد دالر سعودی را دوشید و در 
مقابــل قول داد برجام را پاره و علیــه ایران جنگ اقتصادی-روانی کند. این 
۳۰ ماه شکســت سعودی در یمن و خروج آمریکا از کل منطقه تکمیل شد. 
دستاوردشان با این همه هزینه چه بود؟ ناآرامی های دی96 و آبان 98 ایران. 

فقط دو بار. رسماً هیچ«.

بالگرد امام جمعه »صدرا« !
روز گذشته، برخی از رسانه های آن طرف 
آبی مدعی شــدند بالگردی که مسئول 
جابه جایی »غالمعلی حسین نژادیان« امام 
جمعــه صدرا بوده، به ســمت معترضان 
شلیک کرده اســت! امام جمعه صدرا اما 
پس از جنجالی شــدن این خبر، ضمن 
تکذیب آن اعالم کرده است:»نه بالگردی 
بر پشــت بام منزل من که امام جمعه صدرا هستم فرود آمده و نه من را سوار 
کرد و نه شلیکی از درون آن صورت گرفت. از یک رفت و آمد معمول و متداول 
بالگرد در شهر افسانه سرایی کردند. من در این چند روز هم شایعه جابه جایی ام 
توسط هلی کوپتر و هم شایعه کشته شدنم را شنیده ام. بدانید که فاصله خانه 

بنده تا محل تجمعات این روز ها در شهر صدرا نزدیک ۳ کیلومتر است«.

 مجید تربت زاده 16 آذر 12۳۰، شماره ۴۴ روزنامه 
وقایع اتفاقیه نوشت: »اعلی حضرت پادشاه مقرر فرمودند 
منصب امیرنظامی در ایران متروک شــود و کسی این 
اســم و منصب را نداشته باشــد. امور قشون نظامی و 
غیرنظامی را مقرب الخاقان آجودان باشی به استحضار 
قرارداد جناب جاللت مآب صدراعظم رسیدگی خواهد 
کرد...«. البته آن روزها یعنی 168 سال پیش، نه وقایع 
اتفاقیه هر روز منتشر می شد و واقعاً روزنامه به حساب 
می آمد و نه خبر عزل امیرکبیر از مقام »امیرنظام« خبر 
تازه ای بود. این حکم 18 روز پیش از این صادر شــده 
و به رؤیت امیرکبیر رســیده بود و احتماالً حسودان و 
دشمنانش داشتند به حذف کامل او از صحنه سیاسی و 

اجتماعی ایران فکر می کردند.

  قاپوچی
دست قضا و قدر، دست کربالیی محمد قربان فراهانی 
را گرفته و از روســتای هزاوه شهرستان اراک کشانده 
بود تا آشپزخانه دربار قاجارها. البته فقط بحث مهارت 
در آشــپزی و اداره امور مطبخ همایونی نبود که سبب 
شد روستازاده اراکی، رفت و آمدی با مقام های مختلف 
پیدا کند. کاردانی، خیرخواهی و ســوادش هم در این 
زمینه بی تأثیر نبود. کربالیی محمدقربان ابتدا آشــپز 
دربار شــده و بعدتر ناظر آشپزخانه و در پیری هم به 
مقام »قاپوچی« قائم مقام ثانی رسیده بود و همین هم  
راه را برای ورود پسرش »میرزا تقی خان« به دستگاه 
دیوانی باز کرد. پســری که تحصیالت مقدماتی را زیر 
دست پدر آموخت و بسته به جایگاه او توانست به خوبی 
از موقعیت ها و امکاناتی که برایش فراهم می شد، برای 
یادگیری و پیشــرفت و ارتقا بیشتر بهره ببرد. »عباس 
اقبال آشــتیانی« در کتاب »میرزا تقی خان امیرکبیر« 
می نویسد: »طبیعی است که خدمت یک آشپززاده در 
دســتگاه مخدوم، کاری جز کمک به پدر آشپز خود از 
نوع فرمانبرداری از او یا خانه شاگردی در خانه ارباب و 
رفت و آمد به اندرون به مناسبت کمی سن و محرمیت 
نخواهد بود. به همین جهت یقین اســت که امیر در 
کوچکی در خانه قائم مقام به همین وضع سر می کرده 
و با اطفال خردسال آن خاندان محضور و همبازی بوده 

است«.

  تا صبح دولتش بدمد
فریدون آدمیت هــم در کتاب »امیرکبیــر و ایران« 
می نویســد: »فرزند زیرک کربالیی قربان که استعداد 
هرگونه تربیتی را داشــت تحصیــالت خود را مطابق 
مقتضیات زمان که عبارت بود از زبان فارسی و عربی در 
خانــدان قائم مقام آموخت... زبان ترکی را نیز با اقامت 
متمادی خود در آذربایجان نیکو می دانست و حتی این 
امر گاهی در عبارت ها و کاغذهای خصوصی او منعکس 
شــده است. میرزا تقی خان زبان روسی را نیز به علت 
اقامت در آذربایجان که مرکز ثقل سیاســت ایران در 
آن عصر بود آموخت و با حشــر و نشــر با خارجیان و 
مســافرت به روســیه و ایروان به آن زبان کم و بیش 
مسلط شد؛ چنان که در مالقات با نیکالی اول، امپراتور 
روس به ســال 12۵۳ به زبان روســی صحبت کرده 
بود«. البته واقعیت این اســت که حتی در نوشته های 
تاریخی هم درباره کودکی، زندگی و اقدامات امیرکبیر، 
قصه و داســتان نه چندان مستند هم زیاد گفته شده 
اســت. از جمله فردی به نام »حاج میرزا حســن خان 

انصاری« در کتاب »آگهی کار شــهان« این روایت را 
درباره کودکی امیرکبیر نقل می کند: »گویند که امیر 
در کودکی که ناهار اوالد قائم مقام را می آورد در حجره 
معلمشان ایستاده برای باز بردن ظروف. آنچه معلم به 
آن هــا می آموخت او فرا می گرفت تا روزی قائم مقام به 
آزمایش پسرانش آمده هر چه از آن ها پرسید، ندانستند، 
امیر جواب می داد. قائم مقام پرسید تقی تو کجا درس 
خوانــده ای؟ عرض نمود روزها که غــذای آقازاده ها را 
آورده، ایســتاده می شنوم. قائم مقام انعامی به او داد. او 
نگرفت و گریه کرد. بدو فرمود چه می خواهی؟ عرض 
کرد به معلم امر فرمایید درســی را کــه به آقازاده ها 
می دهد به من هم بیاموزد. قائم مقام را دل ســوخته، 
معلم را فرمــود تا به او نیز بیامــوزد«. البته برخی ها 
معتقدند این داســتان می تواند واقعیت داشته باشد و 
شاید پس از همین ماجرا، قائم مقام آن جمالت معروف 
را در وصف این کودک مشــتاق به دانستن و آموختن 
بر زبان آورد که: این پسر خیلی ترقیات دارد و قوانین 
بزرگ به روزگار می گذارد. باشد تا صبح دولتش بدمد... .

  اولین مأموریت
کــودک باهوش و آینده دار در همــان اوایل جوانی  
به عنوان منشــی قائــم  مقام اول )میرزا عیســی( 
مشــغول به کار شد و حسابی دِل این رجل سیاسی 
و دانشــمند را بُرد. بنابراین معلوم بــود که بعد ها 
در دســتگاه قائم  مقام دوم هم مورد توجه باشــد 
و پیشــرفت هم کند. آن قدر که  قائــم مقام او را 
همراه هیئتی سیاســی به روسیه فرستاد. امیرکبیر 
که هنوز فقط یک فرستاده بود و نخستین مأموریت 
رسمی دوران سیاســتمداری اش به او واگذار شده 
بود، در این مأموریت که بــرای عذرخواهی از قتل 
الکســاندر گریبایــدوف، دیپلمــات روس در ایران 
انجام   شــد، خوب از عهــده کار برآمد و مورد تأیید 
و پســند تزار روسیه و دربار ایران قرار گرفت. البته 
او در این ســفر نه مانند شاهان قاجار ولخرجی کرد 
و نه عاشــق ظواهر فرهنگی غرب شد. بلکه شیفته 
مؤسســات فرهنگی، نظامی  و اجتماعی آنجا شد و 
به  این نتیجه رســید که راه ترقی ایران نیز داشتن 
دانشگاه و تشکیالت نظامی  و فرهنگی منظم است.

دومین مأموریت مهم او ریاســت هیئت سیاســی 
ایران در سفر به ارزنة  الروم برای حل اختالف مرزی 
بین ایران و امپراتوری عثمانــی بود. این مأموریت 
نزدیک به دو ســال طول کشید و در خالل سفرش 
توانســت اختالف مرزی را به نفع ایران پایان دهد 
و محمره )خرمشــهر( و اراضی وســیع طرف چپ 
شط   العرب را که مورد ادعای عثمانی ها بود به  ایران 
ملحق کنــد. البته همین مأموریت را می توان نقطه 
آغاز عزل و سپس کشــتنش در آینده نیز دانست؛ 
چرا که مجموعه تدابیــر امیرکبیر در این مأموریت 
طوالنی به شدت مورد حســادت حاج میرزا آغاسی 
قــرار گرفت. سیاســتمدار حســود از همین زمان 
دسیسه های جدی برای زیرآب زدن او را آغاز کرد.

  روزی که امیرکبیر شد
از مأموریــت که بازگشــت به پیشــکاری ولیعهد 
منصــوب شــد. کمی بعد کــه محمد شــاه قاجار 
درگذشــت، ولیعهــد بایــد روی تخت ســلطنت 
می نشســت. جالب اینجاست که میرزا ناصر سابق و 

ناصرالدین شــاه فعلی برای اینکه خودش را شاهانه 
به تهران و تاج و تخت برساند، آه در بساط نداشت! 
امیرکبیر که آن زمان در تبریز و ملقب به امیرنظام 
بود با ضمانت شخصی پولی فراهم کرد و ناصرالدین 
شــاه و خدم و حشمش را به تهران آورد. این ماجرا 
و اینکــه امیرکبیــر با دغدغه خالــی نماندن تخت 
ســلطنت و جلوگیری از ایجاد بلوا و آشــوب، شاه 
را به سرعت به پایتخت رســاند، سبب شد نزد شاه 
جدیــد ارزش و اعتبار بیشــتری پیدا کند. با وجود 
همه مخالفت ها و حســادت ها که بخشــی از آن از 
طرف »مهد علیا« مدیریت می شــد، ناصرالدین شاه 
چهار روز پس از اینکه به تهران رسید، مقام صدارت 
عظمایــی را به میرزا تقی خان اعطــا کرد تا از این 
پس به کوری چشم میرزا آقا خان نوری و مهد علیا 

»امیرکبیر« نامیده شود. 

  راحتش کردند!
کمی پــس از اینکه صدراعظم شــد، اصالحات را 
هم آغــاز کرد. با توجه به اوضــاع حاکم بر دربار و 
شــناختی که از درباریــان و دولتمردان داشــت، 
چه بســا می دانست با نخســتین قدم هایی که دارد 

برمی دارد، پایه های برکناری اش را هم می گذارد. 
با این همه تاریخ نویسان معتقدند امیرکبیر با توجه 
به درایت و تیزهوشی اش و همچنین اراده محکمی 
که داشــت، از فرصت پیش آمده برای ایجاد توسعه 
و تغییر و تحول در نظام وقت به خوبی استفاده کرد. 
شــاید می توانســت با مدارا و زد و بند، به این امید 
که در فرصتی دیگر، تغییر و تحول را آرام آرام آغاز 
کند، ســال های ســال در قدرت بماند و صدراعظم 
شــاهان بعد هم باشــد. اما امیرکبیر می دانست که 
ایران تا همان زمان هم از قافله پیشــرفت به اندازه 
کافی عقب مانده است. می دانست فرصتی که پیش 
رویش اســت به ایــن زودی ها تکرار نخواهد شــد. 
بزرگی چون محمدحسن خان  ســرکوب گردنکش 
ساالر را که از ســوی روس ها و انگلیسی ها حمایت 
می  شــد، آرام ســازی اوضاع خراســان، فــارس و 
بلوچســتان، ایجاد قراول خانــه  و راه اندازی امنیت 
و اســتقرار دولت، سروســامان دادن قشون ایران، 
تأســیس کارخانه اسلحه سازی، اصالح امور قضایی، 
معافیت کشــاورزان از پرداخت مالیات و تشــویق 
صنایع و تولیدات کشــاورزی داخلی، انتصاب افراد 
شایســته به عنوان ســفیر در کشــورهای دیگر و 
تأسیس مدرسه دارالفنون مجموعه اقداماتی بود که 
در ۳9 ماه خدمتش انجام داد. همین اقدام ها لشکر 
سیاستمداران و بادمجان دور قاب چین های ناراضی 

را ناراضی تر کرد. 
حتی برخی از سفارتخانه ها وجود او را تاب نیاوردند 
و خواستار برکناری اش شدند. نزدیکان شاه از جمله 
مادرش مهدعلیا، اعتمادالدوله و میرزا آقاخان نوری 
هم به میدان آمدند. در نهایت با راه انداختن شایعه 
»امیر داعیه سلطنت دارد« شاه را به عزل او ترغیب 
کردند. حکم برکناری که ابالغ شــد، چهار روز بعد، 
میرزا آقاخان نوری به ســمت صدارت منصوب شد. 
در حالی که دو روز پیــش از آن، حکم تبعید امیر 
به کاشــان نیز به او ابالغ شــده بود... بقیه ماجرا و 
داستان دردناک »راحت شدن« او در فین کاشان را 

هم که البد می دانید!  
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ورزش
هنگ کنگ به یک قدمی شاگردان ویلموتس رسید

تساوی عراق و بحرین 
به نفع ایران

قدرت بهادری در گفت و گو با قدس:

تالش می کنیم جزو چهارتیم 
نهایی باشیم

 گفت وگو با رضا گشتاسب، نمایش نامه نویس برتر جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر 

تئاتر شهرستان ها روز به روز نحیف تر می شود

باغی که »الله زار« شد

قدس زندگی: »الله زار« مدت هاســت کــه به خاطره تبدیل شــده و 
خاطره بازهــا فقط می توانند در تصاویری به جــا مانده از قدیم آن را پیدا 
کنند. »فارس پالس« به تازگی مطلبی درباره تاریخچه »الله زار« منتشــر 

کرده که در ادامه می خوانید: 
خیابان الله زار باغ فرحناکی بود که با همه فراخی و چشــمنوازی اش در 
شــمال ارگ سلطنتی قرار داشــت. در این باغ به دستور ناصرالدین شاه 
عمارت دو اشکوبه ای علم کرده بودند که محلی برای سیاحت و استخوان 
ســبک کردن قبله عالم بود. ایــن باغ از زمان فتحعلی شــاه مورد توجه 
قرار گرفت و بعدها به دلیل نزدیکی اش به دربار شــاهی، مقصد هر روزه 
ســیاحت عصرانه روزهای کشدار تابستانی شاه و همراهانش بود. بعدها با 
جمع کردن تعدادی از حیوانات وحشی و پرندگان زینتی اهدایی، بخشی 
از محوطه آن به باغ وحش تبدیل شد. پس از نخستین سفر شاه به فرنگ، 
ولخرجی های شاه فزونی می گیرد؛ به طوری که برای پرداخت بدهکاری ها 
چوب حراج به امالک دربار می زند. نخستین جایی که فروش می رود، باغ 
اســتاد شیرجعفر است که درست در شــمال باغ الله زار قرار دارد. مهدی 
قلی خان هدایت در کتاب خاطراتش اشــاره ای به این معامله کرده است: 
»پس از مراجعت ناصرالدین شــاه از اروپا، پدرم باغ استاد شیرجعفر را در 
شــمال الله زار خرید. این باغ ۳۰ هزار ذرع بــود. هر ذرعی به قیمت یک 
ریال خریداری شد. عمارتی در آن بنا کرد و ما از عمارت ملک الکتاب به 

آنجا نقل مکان کردیم«. 
پس از ســفرهای مکرر شــاه به فرنگ، این تفرجگاه ها به چشم قبله عالم 
محقر می آمد. همین شــد که کم کم توجه ناصرالدین شاه از باغ الله زار و 
باغ وحش برداشــته شد. کمی بعد حیوانات این باغ به دوشان تپه منتقل 
شــدند. حجت بالغی در کتاب تاریخ تهران می نویسد: »باغ وحش الله زار 
تا ســال ها باقی بود تا آنکه روزی پلنگی از قفس گریخت و دست طفلی 
را کند و فرار کرد. پس از این حادثه به دســتور ناصرالدین شاه حیوانات 

باغ وحش به دوشان تپه منتقل شدند«.
درخت های باغ الله زار در اثر بی توجهی یک به یک در حال خشک شدن 
بودند که ناصرالدین شــاه به فکر فروش آن افتاد. مهدی قلی خان هدایت 
در خاطراتش آورده که ژوزف تولوزان، پزشــک مخصوص ناصرالدین شاه 
التماس هــا کــرد که این باغ پا برجا بماند. اما مرغ شــاه یک پا داشــت: 
»ناصرالدین شــاه الله زار را به 9۰ هزار تومان فروخت. تولوزان التماس ها 
کرد که این باغ را نگاه بدارند که ســبب لطافت هوای شــهر است اما این 

معامله انجام پذیرفت«.
حجت بالغی نیز در کتاب تهران قدیم روند تبدیل شدن باغ به خیابان را 
این طور روایت کرده است: »کم کم درخت های باغ را بریدند و زمین باغ 
تبدیل به خانه و دکان شــد و چون خانه علی اصغرخان اتابک در الله زار 
واقع شــده بود برای تســهیل آمد و شد به خانه او یک واگن اسبی هم از 

میدان توپخانه تا الله زار کشیدند«.
فــروش الله زار در بین ســال های 1۳۰9 تــا 1۳1۳ ه .ق رخ داد. یعنی 
درســت زمانی که قرارداد تنباکو با مقاومت علما و مردم لغو شــده بود و 
دربار مجبور به پرداخت غرامت به کمپانی انگلیسی شد. برخی از مورخان 
بر این باور هســتند که باغ الله زار و بسیاری از امالک وابسته به دربار در 
طول همین ســال ها و به علت پرداخت غرامت حاصل از قرارداد رژی که 
مربــوط به پس گرفتن امتیاز فروش توتون و تنباکو بود به فروش رفتند. 
ناصرالدین شــاه در قبال پرداخت امتیاز توتون و تنباکو مبلغی افزون بر 
1۵ هزار لیر از کمپانی انگلیسی دریافت کرده بود که رقم قابل توجهی از 

آن در سفرهای فرنگ خرج شد. 
همین وضع ســبب شد شاه الله زار را به فروش برساند. خیابانی که روزی 
باغی دلگشــا بود حــاال می رفت که در شــمار معروف ترین تفرجگاه های 
تهران قرار گیرد. درختانی که هنوز در عمارت های بزرگان شــهر ســر به 

فلک کشیده بودند هوای فرحناک الله زار را حفظ کردند. 
مردم دســته دسته برای دیدن واگن اســبی به خیابان تازه نفس الله زار 
می رفتند و از نســیم فرحبخش آن که از ســمت توچــال می وزید لذت 
می بردند. همین رفت و آمدها ســبب شد دستور سنگفرش شدن خیابان 
صادر شود. تردد کالســکه و درشکه ها بیشتر شد و مغازه ها و رستوران ها 

یک به یک در این خیابان کنار هم قطار شدند. 
الله زار با این ویترین های تماشایی و کمی  بعد از آن با  سالن های نمایش 
متعــدد و هتلی که معماری غربی داشــت روز به روز برای مردم شــهر 
جذاب تر می شــد، به طوری که هر شهرستانی که به تهران می آمد حتماً 
سری به این تفرجگاه می زد تا تعریف های جالبی را برای هم والیتی هایش 

سوغات ببرد.

برکناری امیرکبیر، مقدمه کدام جنایت بود؟

شام دولت »امیر« 

امروز انتخابات جنجالی فدراسیون والیبال برگزار می شود

  داورزنی یک طرف
بقیه کاندیدا ها یک طرف

انتخابات جنجالی فدراسیون والیبال سرانجام پس از ماه ها بالتکلیفی قرار 
است امروز صبح در تهران برگزار شود تا سرنوشت رئیس فدراسیون یکی 

از رشته های مهیج و پر طرفدار ورزش ایران روشن شود.
حاشیه های فراوان پیرامون این ...

آن روزها
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سینا حسینی: انتخابــات جنجالی فدراسیون والیبال 
سرانجام پس از ماه ها بالتکلیفی قرار است امروز صبح در 
تهران برگزار شود تا سرنوشت رئیس فدراسیون یکی از 

رشته های مهیج و پر طرفدار ورزش ایران روشن شود.

مهندسی جنجالی
حاشــیه های فراوان پیرامون این انتخابات ســبب شد 
موضوع برگــزاری مجمع انتخاباتی والیبــال به یکی از 
سوژه های خبرســاز رسانه های ورزشــی تبدیل شود. 
تصمیمات بحث برانگیز مدیران ارشد وزارت ورزش یکی 
از عوامل این اتفاق بود به گونه ای که برخی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی هم ناخواسته وارد ماجرا شدند و 
به دلیل شائبه های مهندسی انتخابات والیبال که از سوی 
برخی منتقدان مطرح شده بود خواستار رسیدگی فوری 

به این اتفاق شدند.
همزمان با حساسیت های به وجود آمده مدیران وزارت 
ورزش بی تفاوت به این اعتراض ها و هشــدارها موضوع 
اعالم ورود رسمی محمدرضا داورزنی به جریان انتخابات 
را تأیید کردند تا بر شــدت اعتراض ها افزوده شــود. با 
افزایش حجــم اعتراض ها به ورود معــاون وزیر ورزش 
و جوانان کمیســیون های قضایی مجلس نیز روی این 
مسئله حساس شدند و خواستار تعویق انتخابات شدند 
چون از نظر آن ها ورود معاون وزیر به انتخابات والیبال 
کاماًل حساسیت برانگیز است و شائبه دخالت دولت در 

انتخابات این فدراسیون ورزشی را تقویت می کند.

 تأیید صالحیت ها تا دقیقه 90
بر این اســاس اعالم وزارت ورزش و جوانان کاندیداهایی 
که امروز می توانند در  انتخابات فدراسیون والیبال شرکت 
کنند عبارتند از: محمود افشاردوست، محمدرضا رشیدی، 
محمدرضا داورزنی، احمد ســعادتمند، افشین داوری، 
امیرحسین منظمی و بهنام محمودی که از بین این نفرات 
تنها محمدرضا رشیدی برای والیبالی ها فردی ناشناخته 
است.  اتفاق جالب توجه این بود که بر خالف مفاد قانونی 
مندرج از اساســنامه فدراســیون والیبال که می بایست 
اســامی نامزدها پانزده روز پیش از برگزاری انتخابات به 
اطالع اعضای مجمع برسد، نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه 
تا دقیقه 90 پروسه تأیید صالحیت ادامه داشت به شکلی 
که روز گذشته در کمتر از 24 ســاعت تا شروع برگزاری 
مجمع انتخاباتی،تأیید صالحیت بهنام محمودی به وی 
ابالغ شد و حاال او می تواند در انتخابات فدراسیون والیبال 

به عنوان کاندیدا شرکت کند. محمودی که از پیشکسوتان 
والیبال کشور محسوب می شود در چند سال گذشته یکی 
از منتقدان عملکرد فدراسیون والیبال بود و این انتقادها در 
دوران ریاست ضیایی بیشتر از هر زمان دیگری بود. برخی 
بر این عقیده هستند که او شانس دوم پیروزی در انتخابات 

فدراسیون والیبال است.

هجمه ها به داورزنی
اما بیشترین هجمه در جریان برگزاری انتخابات فدراسیون 
والیبال به سمت محمدرضا داورزنی شکل گرفت، منتقدان 
داورزنی با اشاره به شرایط وی در وزارت ورزش اعالم کردند 
وی به واســطه اینکه باید دو سال دیگر از حضور در بستر 
مدیریتی کنار برود و همزمان با پایان کار دولت حســن 
روحانی شانسی برای ادامه حضور در ورزش ندارد، حضور 
در انتخابات والیبال را انتخاب کــرد و بی گمان با نفوذی 
که در حوزه ورزش دارد به عنوان جدی ترین کاندیدای 
انتخابات امروز شناخته می شود. یکی دیگر از کاندیداهای 
انتخابات فدراسیون والیبال، محمود افشاردوست است. 
افشاردوست که در دوره ریاســت داورزنی در فدراسیون 
والیبال، دبیر این فدراسیون بود می خواهد شانس خود را 
در انتخابات فردا بسنجد هر چند شانس وی برای پیروزی 

در این انتخابات بسیار کم است.

کاندیداتوری عجیب داوری
بدون شــک افشــین داوری یکی از چهره های خبرساز 
والیبال کشور در چند ماه گذشــته بود. او که سرپرست 
فدراســیون والیبــال بــود در آخریــن روز ثبت نام از 
کاندیداهای ریاست فدراســیون والیبال از سمتش در 
این فدراســیون اســتعفا کرد تا بتواند کاندیدا شود که 
البته وزارت ورزش با اســتعفای داوری مخالفت کرد تا 
وی نتواند کاندیدای ریاست فدراسیون والیبال شود اما 
زمانی که فهرست اســامی کاندیداهای تأیید صالحیت 
شده اعالم شد نام افشین داوری هم در این فهرست دیده 
می شد. هنوز مشخص نیست داوری چه زمانی توانسته 
ثبت نام کند چرا که روابط عمومی فدراســیون والیبال 
در روز پایانی ثبت نــام از کاندیداها اعالم کرد که داوری 

نتوانسته ثبت نام کند.

ریاست وزیر
گفته می شــود در این انتخابات  نماینده بازیکنان جواد 
کریمی و احسن اهلل شیرکوند هستند و بهروز عطایی به 
عنوان نماینده مربیان و فرهاد شــاهمیری هم به عنوان  

نماینده داوران در مجمع حاضر خواهند بود. ضمن اینکه 
ریاســت این مجمع انتخاباتی را شــخص وزیر برعهده 
خواهد داشت. علی فتاحی، سرپرست فدراسیون نیز به 

عنوان دبیر مجمع در انتخابات حضور خواهد داشت.

پایان روزهای سیاه؟
با این تفاسیر بدون تردید نتیجه انتخابات امروز می تواند 
نقش تعیین کننده در سرنوشــت این رشته مهیج ایفا 
کند، والیبال ایران به خاطــر عدم ثبات مدیریت در یک 
ســال گذشــته، متحمل زیان  های زیادی شد که ناشی 
از هدف گذاری نامناسب و بعضاً ســردرگمی در بخش 
مدیریت بود. نمونه بارز آن،  لیگ ملت های والیبال و جام 

جهانی 2019 است. 
تیم ملی در مرحله گروهی لیگ ملت های 2019، بهترین 
نتایج تاریخ والیبال ایران را گرفت ولی در مرحله نهایی در 
شیکاگو، اثری از تیم ملی مقتدر ایران در مرحله گروهی 
نبود. نوسان تیم ملی در جام جهانی هم نشان داد که تیم 
بدون هدف مشــخصی راهی ژاپن شده است. کما اینکه 
جلسه نقد و بررسی خاصی در مورد نتایج و عملکرد تیم 
برپا نشد. قرعه کشی لیگ برتر نیز تحت نظارت سرپرست 

موقت فدراسیون برگزار شد.

امروز انتخابات جنجالی فدراسیون والیبال برگزار می شود

 داورزنی یک طرف، بقیه کاندیدا ها یک طرف

کالیورت: دلیخت از نپیوستن به بارسلونا پشیمان است
ورزش:  اسطوره فوتبال هلند که اکنون به عنوان میدر آکادمی باشگاه بارسلونا مشغول به 
کار است از پشیمانی ستاره هلندی جدید یوونتوس خبر داد. پاتریک کالیورت می گوید: 
»سعی نکردم او را متقاعد کنم اما از خوبی های بارسلونا و این شهر برایش گفتم. در نهایت هم 
خود ماتیس و مدیر برنامه هایش باید تصمیم گیری می کردند. دلیخت مدافع فوق العاده ای 
است اما او در نهایت یوونتوس را برای ادامه دوران حرفه ای اش انتخاب کرد. به نظرم او حاال 
کمی بابت نپیوستن به بارسلونا پشیمان است اما او حاال بازیکن یووه است. در زندگی باید 
انتخاب هایی کرد که گاهی اوقات انتخاب هایی خوبی می کنید و گاهی هم انتخاب های بد.

لوییز انریکه بار دیگر سرمربی اسپانیا شد
ورزش:  سرمربی سابق بارسلونا و تیم ملی اسپانیا در آستانه آغاز دور نهایی جام ملت های اروپا 
دوباره در موقعیتی قرار می گیرد که آن را به دالیل خانوادگی به رابرت مورنو دستیار سابقش 
واگذار کرده بود. انریکه که به دلیل بیماری منجر به فوت دخترش مجبور به تحویل این پست 
شده بود، از شب گذشته دوباره هدایت این تیم در جام ملت های اروپا را بر عهده گرفت. مورنو 
دستیار او در این مدت 7 پیروزی و 2 تساوی بدست آورد و کار خود را با برد جالب 5-0 مقابل 
رومانی به پایان رساند. لوییس روبیالس با وجود عملکرد موفقیت آمیز مورنو نمی خواست 

سرنوشت تیم ملی را با موقعیت نا مطمئن این مربی جوان گره بزند.

هازارد: بنزما بهترین مهاجم دنیاست
ورزش:  ستاره بلژیکی رئال مادرید، معتقد است که کریم بنزما بهترین مهاجم حال حاضر 
دنیای فوتبال است. ادن هازارد می گوید: »بعد از سه یا چهار ماه بازی کنار او، حاال فکر می کنم 
که بنزما بهترین مهاجم کنونی دنیاست. او جدا از نقش خود به عنوان یک مهاجم، به سایر 
بازیکنان نیز در طول بازی کمک می کند. بنزما از سال 2015 تا کنون در بازی های ملی به 
میدان نرفته است. کامال او را درک می کنم. با این وجود بازی کردن مقابل تیمی که بنزما را 
ندارد، آسان تر است. البته که من می توانم بهتر از این ها عمل کنم. من فکر می کنم که رئال 

مادرید در یک ماه گذشته بسیار بهتر شده است.«

انتقاد تند فان باستن از سبک بازی هلند
ورزش:  اسطوره فوتبال هلند، نسبت به عملکرد این تیم مقابل ایرلند شمالی که با تساوی 
بدون گل پایان یافت انتقاد کرد. مارکو فان باستن می گوید: »هلند در این بازی بسیار شتاب 
زده عمل کرد. من این موضوع را درک نکردم که چرا هلند در این بازی قصد اتالف وقت داشت. 
نحوه بازی تیم تا حدی کسل کننده بود و من واقعا از دیدن این رقابت لذت نمی بردم. هلند 
مقابل ایرلند شمالی هیچ ابتکار عملی از خود نشان نداد. آن ها واقعا بازی را بد آغاز کردند. این در 
حالی است که در چنین مسابقاتی شما باید متفاوت عمل کنید. هلند بازیکنان بهتری نسبت 

به حریف داشت و باید بهتر از این ها عمل می کرد.«

ورزش: باشگاه اســتقالل دیروز بخشی از مطالبات 
بازیکنانش را پرداخت کرد اما این پرداخت به تمام 
بازیکنــان صورت نگرفــت. کامران منــزوی، عضو 
هیئت مدیره باشگاه اســتقالل در توضیح این اتفاق 
با گالیه از این که چرا حساســیت روی اســتقالل 
و پرســپولیس زیاد اســت، گفت: اختالفات مالی با 
اسپانســرها در حال حل شــدن اســت. یک بخش 
از این مطالبات وصول شــد و وارد خزانه باشــگاه 
شــد که آقای فتحی بیــن بازیکنان تقســیم کرد. 
بخش دیگری هم قرار اســت به خزانه برسد که بین 

بازیکنان تقسیم می شود.

پول عجمان
وی گفت: همچنین با اعالم عضو هیئت مدیره باشگاه 
اســتقالل قرار اســت که مطالبات کادر فنی پس از 
وصول طلب اســتقالل از باشــگاه عجمــان به کادر 
فنی پرداخت شــود و با این اوصاف تمام اعضای تیم 

دریافتی خواهند داشت.

چک برگشت خورده شجاعیان
منزوی همچنین درباره چک برگشت خورده باشگاه 
اســتقالل برای پرداخت اقســاط انتقال شجاعیان 
از ماشین ســازی )گســترش فوالد( توضیــح داد: 
ما می توانیم مســائل را تلفنی حــل و فصل کنیم و 
نیازی نیســت که افکار عمومی درگیری مشــکالت 
بین باشــگاه ها شــوند. من با نصیرزاده، مدیرعامل 
ماشین ســازی صحبت کــردم. او حــق دارد و این 

طلب حق باشــگاه ماشین سازی است و باید این پول 
پرداخت شود اما باید یکدیگر را تحمل کنیم.

مطالبات سنگین خارجی
کامران منزوی از رســیدن پرونده رابسون جانواریو، 
بازیکن سابق استقالل به این باشگاه خبر داد و گفت 
که آبی های پایتخت با یــک پرونده ۳00، 400 هزار 
دالری در فیفــا درگیر هســتند. او همچنین درباره 
مطالبات پادووانی با بیان این که در جریان جزئیات 
ماجرای پادووانی نیست توضیح داد: گرفتاری پرونده 
پادووانی، مالیاتی اســت که پرداختش بر عهده خود 
اوســت. رقم مالیات او هم کم نیست. در کل یکسری 
مســائلی باید بررسی شــود اما موضوع مشخص این 
اســت که پادووانی بازیکن اســتقالل بوده و در این 
باشــگاه ســالمتی اش به خطر افتاد و وظیفه انسانی 
ماســت که هم مطالباتش را بپردازیم و هم مشکلش 

را حل کنیم.

استقالل دو بازیکن بیشتر می گیرد
در صورتی که استقالل داریوش شجاعیان و محسن 
کریمی مصدوم را از فهرســت خود خارج کند به غیر 
از 6 بازیکن ســهمیه ای می تواند دو بازیکن سهمیه 
پزشــکی نیز جذب نماید و این باشــگاه حق جذب 
هشت بازیکن را خواهد داشــت. پرسپولیس هم در 
صورتی کــه نام جونیــور مهاجم برزیلــی خود را از 
فهرســت خارج کند در نیم فصل مــی تواند بازیکن 

جدیدی جایگزین او کند.

ورزش: هفتــه هفتم لیــگ برتر والیبــال ایران با 
برگزاری چهار دیــدار در شــهرهای مختلف ایران 
برگزار می شــود و دو بازی طبق اعالم سازمان لیگ 
لغو شد. دیدار تیم های فوالد ســپاهان با شهرداری 
ارومیه و بازی شــهروند اراک با راهیاب ملل مریوان 
از هفته هفتم برگزار نمی شــود و بــه زمان دیگری 
موکول شــد. تیم شــهداب یزد هم در ایــن هفته 

استراحت می کند. 

توضیحات پورحسن
پورحسن، سرپرست ســازمان لیگ فدراسیون والیبال 
گفت: در تالش هســتیم تا بازی های عقــب افتاده را در 
تعطیلی یک ماهه لیگ برای دیدارهای تیم ملی برگزار 
کنیم. وی گفت: با توجه به فشردگی لیگ و برنامه ریزی 
برای برگزاری فینال پیش از سال 1۳99 در تالش هستیم 
بازی های عقب افتاده در تعطیلی یک ماهه برای بازی تیم 

ملی در انتخابی المپیک انجام شود. 
وی درباره تغییر ســاعت بازی ها نیز گفت: مسابقاتی که 
پخش تلویزیونی ندارند ســاعت 15 برگزار خواهند شد 
که به تاریکی هــوا نخورند. دیدار شــهرداری ورامین و 
خاتم اردکان به دلیل پخش تلویزیونی ساعت 16 برگزار 

می شود.

هواداران همراه پیام
با این حال امروز عصر در مشــهد بازی جالب توجهی 
بین پیام و سایپا برگزار می شود. ســرانجام پیام پس 
از دو بازی بدون تماشــاگر امروز ســاعت 15 مقابل 
تماشاگرانش در مهران به میدان می رود. در این بازی 

محرومان تیم خــداوردی هم به ترکیــب تیم اضافه 
می شوند که می توانند کمک شایانی به پیام کنند. در 
همین حال گفته می شود مغضوبان خداوردی که تیم 
را در سفر به ســیرجان همراهی نکردند و از تیم کنار 
گذاشته شدند بخشیده شده و در تمرینات حضور دارند 

تا شاهد ترکیب کامل تیم مشهدی در مهران باشیم.

سایپای بی رمق
پیام از چهار بازی گذشــته خود صاحب یک پیروزی 
شــده و در رتبه یازدهم قرار گرفته ولی ســایپا از پنج 
بازی قبلی صاحب سه برد اســت و در رده ششم جای 
دارند. آنچه مشخص اســت اینکه حرف امروز پیام آن 
تیم قلدر سال های قبل نیست و شکست دادن این تیم 
در مشهد کار نشدنی نیســت. به خصوص با حمایت و 
حضور تماشاگران که قرار است به صورت رایگان بازی 

را تماشا کنند.
این خبر را علی شــیخ االســالمی مدیرعامل باشگاه 
پیام داد و افــزود: امروز روی حمایــت هوادارانمان 
حساب کردیم و مطمئنم می توانیم با یک بازی خوب 
دل هوادارانمان را شــاد کنیم. وی افزود: ترکیب تیم 
کامل شــده و برای ادامه لیگ برنامه هــای ویژه ای 

داریم.

برنامه دیدارهای هفته هفتم به شرح زیر است:
کاله آمل - فوالد سیرجان

پیکان - شهرداری گنبد
پیام خراسان - سایپا تهران

شهرداری ورامین - خاتم اردکان

پرونده ۴۰۰ هزار دالری استقالل در فیفا

پول استراماچونی را باشگاه عجمان می دهد
2 بازی لیگ برتر والیبال لغو شد

خیز پیام برای شکست سایپا

گزارش کوتاه

هنگ کنگ به یک قدمی
شاگردان ویلموتس رسید

تساوی عراق و بحرین به نفع ایران
ورزش :  با تســاوی عراق و بحریــن در اردن امیدهای 
تیم ملی کشــورمان بــرای صعود بــه مرحلــه بعد پر 
رنگ تر شــد. هفتــه ششــم مرحلــه دوم انتخابی جام 
جهانــی 2022 در قــاره آســیا در حالی دیــروز آغاز 
شــد که شــاگردان مارک ویلموتــس از گــروه C به 
اســتراحت پرداختند. با این حــال از همین گروه هنگ 
کنــگ میزبان کامبوج بود و توانســت این تیــم را با دو 
گل شکســت دهد و به یــک قدمی ایران برســد. هنگ 
 کنگ با 5 امتیــاز در تعقیب تیم ملی ایران اســت که از 

4 بازی خود 6 امتیاز کسب کرده است.
دیگر بازی مهم این گروه میان تیم هــای عراق و بحرین 
برگزار شد که دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رضایت 
دادند. در حال حاضر عراق با 11 امتیاز صدرنشین است، 
 بحرین با 9 امتیاز در رده دوم قرار دارد و تیم ملی کشورمان

با یک بازی کمتر6 امتیازی است.
A گروه

مالدیو ۳ - گوام یک
D گروه

ازبکستان 2 - فلسطین صفر
B گروه

نپال صفر - کویت یک
F گروه

میانمار  یک - مغولستان صفر
H گروه

ترکمنستان 2 - سریالنکا صفر

ورزش:  فرش آرای مشهد پس از 14 هفته شکست ناپذیری 
در لیگ  برتر فوتسال عصر یکشنبه در مشهد و سالن شهید 
بهشتی نتوانست رکورد خود را ارتقا بخشد و مغلوب مس 
سونگون صدرنشین شد تا نوار شکست ناپذیری شاگردان 
مرتضایی پاره شــود و فاصله این تیم با صدر جدول نیز به 

عدد هشت برسد. 

شکست مقابل مس
قدرت بهادری کاپیتان تیم فرش آرا درباره شکست ۳ بر یک 
این تیم مقابل مس سونگون در هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال 
اظهار کرد: ما با تیمی بازی داشتیم که بازیکنان و کادرفنی با 
تجربه ای دارد و سابقه قهرمانی آسیا را دارد. مسی ها در مشهد 
دفاع خیلی خوبی انجام دادند و سه امتیاز را هم گرفتند. ما هم با 
توجه به بازیکنان و ظرفیتی که داشتیم،  تمام تالش خودمان را 
انجام دادیم تا حداقل نبازیم، اما واقعاً زور بازیکنان مس بیشتر از 
ما بود و نتوانستیم در برابر صدرنشین لیگ به نتیجه دلخواهمان 
برسیم. وی افزود: من بعد از بازی هم به بچه ها گفتم،  به نظرم 
اگر خودم و بچه ها شرایط همیشگی را داشتیم شاید نتیجه به 
این نحو رقم نمی خورد. بازهم خدا را شکر امتیازات خوبی کسب 
کردیم و با این شکست مشکلی برایمان ایجاد نمی شود و در 

ادامه بازی ها ان شاءاهلل جبران این شکست را بکنیم.

حضور در پلی آف
کاپیتان تیم فوتسال فرش آرای مشــهد درباره شانس باالی 
حضور این تیم در مرحله پلی آف و پیش بینی خود از این مرحله 

گفت: تقریباً حضورمان در پلی آف قطعی است، اما جایگاهمان 
در جدول نیز برای بازی های مرحله پلی آف بسیار مهم است. 
به خاطر همین تالش می کنیم تا حداقل جایگاه سومی مان را 
حفظ کنیم تا به قرعه مناسبی در پلی آف بخوریم و کار راحتی 
در این مرحله داشته باشیم. هر چند در این فصل همه تیم ها 
خوب هستند و بازی ساده ای وجود ندارد ولی با این وجود تمام 
تالشمان را می کنیم با بضاعتی که داریم حداقل جزو چهار تیم 

نهایی لیگ باشیم.

سرباز تیم ملی
بهادری در مورد حضور مجددش در تیم ملی فوتسال تصریح کرد: 
بعد از غیبتی که در بازی های آسیایی داشتم، دوباره به تیم ملی 
دعوت شدم، ولی به خاطر یکسری مشکالت نتوانستم در اردو 
شرکت کنم، اما من و تمام بازیکنان فوتسال سرباز ایران هستیم 
و هر وقت بتوانیم برای کشور تالش خواهیم کرد. خدا را شکر این 
فصل هم شرایط طوری رقم خورده که به آمادگی گذشته نزدیک 

شدم و امیدوارم بتوانم برای تیم ملی هم مثمر ثمر باشم.

اسطوره آرسنال، سرمربی مونترال شد

فرصتی دوباره برای آنری!
امیرمحمد سلطان پور: شاید عصر مربیگری تیری آنری آن گونه 
که فکرش را می کرد آغاز نشد اما اکنون شانس مجدد به او رو کرده 
تا بتواند شرایط را به نفع خود برگرداند. همه ما از دوران درخشان 
وی در دوران بازیگــری اش اطالع داریم. او بهترین گلزن تاریخ 
باشگاه آرسنال محسوب می شود و حتی پس از خروج نه چندان 
جالبش از شمال لندن و رفتن به بارسلونا نیز محبوب ترین چهره 

در بین توپچی ها باقی مانده است.

زمانی برای دوباره برخاستن
آنری با خوب پیش نرفتن شرایط بیگانه نیست. او حتی زمانی 
که در رشــته ورزشــی اول خود نیز آنچنان موفقیت بدست 
نیاورده بود باز هم تسلیم نشــد. آنری در جوانی می خواست 
دونده دو صدمتر شــود و با یک مربی ویژه نیز برای شــرکت 
در مســابقات مختلف کار می کرد. اما آن گونه که باید و شاید 
نتوانست موفقیتی در این رشته ورزشی بدست بیاورد و پس از 
آن به دنبال عالقه دیگر خود یعنی فوتبال رفت و با توانایی های 
باالیی که در زمینه سرعت باالیش داشت در زمره سریع ترین 
و چابک ترین بازیکنان فوتبال زمان خودش مطرح شــد. در 
مورد اخالق خاص او در زمینه تســلیم نشــدن می توان به 
صحبت هایش در نخستین کنفرانس خبری باشگاه مونترال 
به عنوان سرمربی این تیم نگاهی بیندازیم که گفت: »مسئله 
اصلی، جنگیدن و مبارزه کردن است. این فقط داستان زندگی 
من نیســت. داســتان زندگی همه همین است. همه سقوط 

می کنند. مهم، چگونه دوباره بلند شدن است«.

درس هایش را در موناکو آموخته
آنری در کنار خاصیت تسلیم نشدن، بسیار نیز جاه طلب است. 
خروج از باشــگاهی که او را می پرستیدند و رفتن به بارسلونا 
تصمیمی نیست که هر کسی توانایی انجام دادن آن را داشته 
باشد. اما این ستاره فرانسوی می دانست که باشگاه لندنی رو 
به افول است و یک جام قهرمانی اروپا نیز در ویترین افتخارات 
خود کم داشــت. به همین دلیل تردیدی در رفتن نکرد و با 
اینکه مقداری اعتبارش در باشگاه آرسنال خدشه دار شد اما 

در نهایت به هدف خود رسید.

دوران مربیگری آنری با دستیاری روبرتو مارتینز به عنوان مربی 
در تیم ملی بلژیک آغاز شد. او پیش از این به عنوان کارشناس 
در شبکه تلویزیونی اسکای اســپورتس مشغول به کار بود اما 
پیشنهاد کار در میان شیاطین سرخ او را عالقه مند به خروج از 
تلویزیون کرد. بعد از این مسابقات پیشنهاد بهتری به دست او 
رسید، جایی که وی می توانست نخستین تجربه سرمربیگری 
خود را تجربه کند. موناکو در زمان آمدن او یکی از جذاب ترین 
تیم های اروپا بود که روزهای سختی را سپری می کرد. بعد از 
اینکه این تیم توانســت دو بار به جمع چهار تیم برتر اروپا راه 

یافته و حتی به نوار قهرمانی های پاری سن ژرمن نیز در فرانسه 
پایان دهد اما دچار افت شدیدی شــده بود. آنری به این تیم 
به عنوان یک نجاتبخش آمد اما حتی اوضاع نیز از قبل برای 
تیمش بدتر شده بود. آنری حتی در مقطعی خطر سقوط را نیز 
حس می کرد و هیچ نشانه ای از بهتر شدن اوضاع در آن ها دیده 

نمی شد و در نهایت از سمت خود اخراج شد.

شروع دوباره در مونترال
آنری پس از این مدت هیچ شغل دیگری را قبول نکرد و حتی 
دیگر انگیزه ای نیز مثل گذشته برای کارشناسی فوتبال در او 
دیده نمی شــد. اما حاال حضور در مونترال در لیگ حرفه ای 
آمریکا برای او یک چالش بزرگ است، چالشی که شاید از ترک 

آرسنال نیز برای او سخت تر باشد. 
آنری در ایــن خصوص در کنفرانس خبــری خود گفت: »در 
فوتبال، شــما یا می برید یا یاد می گیریــد. چیزهای زیادی 
آموخته ام. بزرگ ترین اشتباه هر کسی می  تواند عدم یادگیری 
باشد. شــما باید برگردید و با مســائل رو به  رو شوید. فرایند 
آموزش خوبی را ســپری کرده  ام و نســبت به اتفاقات آینده 
خوشبین هســتم. نیاز دارید از جایی شــروع کنید تا تجربه 
بدســت بیاورید و بیاموزید. برای من ایــن اتفاق در تیم ملی 
بلژیک و باشگاه موناکو رخ داد. آنجا شناخت بهتری از خودم 

بدست آوردم«.
باید دید که آیــا آنری می تواند مثــل دوران فوتبالش از یک 

چالش بزرگ سربلند بیرون بیاید؟

قدرت بهادری در گفت و گو با قدس:

تالش می کنیم جزو چهارتیم نهایی باشیم

ضد  حمله

اتفاق عجیب در تمرین استقالل!
ورزش: اعضای تیم  فوتبال استقالل دیروز تصمیم داشتند که یک جلسه 
تمرین در زمین غدیر برگزار کنند اما در اتفاقی عجیب، استراماچونی 
به یک باره تصمیم به تعویض زمین از مجموعه غدیر به تهرانسر گرفت.

این اتفاق در حالی رخ داد که بازیکنان پس از گرم کردن بدن هایشــان 
آماده تمرین بودند و موانع الزم برای اجرای دستورات استراماچونی هم 

در نقاط مختلف زمین چمن مجموعه غدیر جاگذاری شده بود.
به نظر می رســد دلیل این اتفاق مصنوعی بودن چمن مجموعه غدیر 
بوده است؛ موضوعی که استراماچونی و باقی اعضای کادرفنی استقالل 
از قبل از آن خبر داشتند و آخرین دیدار دوستانه آبی های پایتخت هم 

در این زمین برگزار شد.

رایزنی برای انتخاب بیرانوند 
به عنوان مرد سال فوتبال آسیا

ورزش: پس از اعالم نام بیرانوند به عنوان یکی از سه نامزد نهایی، برخی 
از ایرانی های تأثیرگــذار در AFC رایزنی های معمــول خود را برای 

انتخاب بیرانوند آغاز کردند.
این رایزنی ها بــه دلیل افزایش شــانس بیرانوند برای کســب جایزه 
برترین بازیکن سال آسیاســت. البته این در شرایطی است که با توجه 
به درخشــش های بیرانوند این بازیکن شانس باالیی برای دریافت این 

جایزه دارد.

 VAR اصفهانیان: از لیگ بیستم ورزشگاهی که
نداشته باشد، نمی تواند میزبانی کند

ورزش: فریدون اصفهانیان، عضو جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال 
تأکید کرد که اســتفاده از کمک داور ویدئویی )VAR( از فصل آینده 
لیگ برتر اجباری خواهد شــد. به دنبال این هستیم استفاده از کمک 
داوری ویدئویی )VAR( را برای لیگ بعدی عملیاتی کنیم که می تواند 

به کم شدن اشتباهات و این اعتراض ها کمک کند.  

۴ مسابقه از هفته یازدهم لیگ برتر لغو شد
ورزش: به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، به دلیل عدم وجود 
شــرایط الزم برای برگزاری چهار مســابقه از هفته یازدهم لیگ برتر، 

مسابقات زیر لغو و به زمان دیگری موکول شد:
گل گهرسیرجان - ماشین سازی تبریز 

پارس جنوبی جم - پیکان تهران
تراکتور- شهر خودرو مشهد

صنعت نفت آبادان- سپاهان اصفهان
زمان برگزاری این مســابقات متعاقباً اعالم خواهد شــد. بدیهی است 
سایر مســابقات هفته یازدهم لیگ برتر طبق برنامه اعالم شده قبلی 

برگزار می شود.

 آغاز رایزنی های پرسپولیس 
برای فسخ قرارداد جونیور

ورزش: پس از عملکرد ضعیف جونیور براندائو مهاجم برزیلی پرسپولیس 
در این فصل از رقابت های لیگ برتر، تالش هایی از سوی مسئوالن این 
باشگاه صورت گرفت تا قرارداد این بازیکن فسخ شود و جا برای جذب 
یک بازیکن با کیفیت در خط حمله باز شــود. از آنجایی که جونیور به 
صورت قرضی از تیم لودوگورتس به پرسپولیس آمده به همین دلیل این 
باشگاه هم باید موافقت خود را با فسخ این قرارداد اعالم کند و به همین 
خاطر رایزنی هایی از سوی پرسپولیسی ها با این باشگاه انجام شده است. 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس برای فســخ قرارداد جونیور منتظر پاسخ 
مقامات باشگاه لودوگورتس بلغارستان هستند و پس از اعالم نظر این 

باشگاه تصمیم گیری در خصوص جونیور انجام خواهد شد.

مصدومیت قائدی در تمرین تیم ملی امید
ورزش: ملی پوش اســتقالل در تمرین دوشنبه شــب تیم ملی امید 
مصدوم شد. تیم ملی فوتبال امید، دوشنبه شب اردوی خود را در کمپ 
اسپایر قطر برگزار کرد تا آماده دیدار دوستانه با امید این کشور شود. در 
نخستین تمرین شاگردان استیلی، مهدی قائدی، هافبک استقالل در 
اواسط تمرین دچار مصدومیت شد و احتمال دارد حضور در این دیدار 

را از دست بدهد.

باشگاه استقالل هزینه جراحی شجاعیان را 
پرداخت کرد

ورزش: داریوش شجاعیان، بازیکن اســتقالل در دیدار مقابل سایپا از 
ناحیه زانوی پای چپ دچار پارگی رباط صلیبی شــد و به همین دلیل 
ماه ها از میادین فوتبالی دور خواهد بود. او پس از این مصدومیت پای 
خود را به تیغ جراحان داد و در حال حاضر دوران نقاهتش را پشت سر 
می گذارد. در این بین باشگاه استقالل که این هفته بخشی از مطالباتش 
را از اسپانسر دریافت کرده است، هزینه جراحی داریوش شجاعیان را 

پرداخت کرد.

مهاجری مقابل استقالل روی نیمکت می نشیند
ورزش: رضا مهاجری بعد از بازی نساجی برابر نفت مسجد سلیمان، به 
دلیل مشکالت جسمی که داشت راهی بیمارستان شد و تحت مداوا قرار 
گرفت. مهاجری البته دو روز پیش و بعــد از طی مراحل درمانی اش از 
بیمارستان مرخص شد، اما اخبار متفاوتی درباره او به گوش می رسد از 
جمله اینکه این مربی ممکن است مجبور شود چند ماهی را از فوتبال 
دور باشد. مهاجری امروز اما برای بازی دوستانه نساجی برابر بادران به 
محل بازی رفت و در این مسابقه که به تساوی یک بر یک انجامید در کنار 
تیمش بود. سرمربی نساجی با حضور در این مسابقه نشان داد که از نظر 
جسمی شرایط بهتری پیدا کرده است و به احتمال فراوان می تواند در 

بازی با استقالل روی نیمکت نساجی بنشیند.

»دیاباته« در فهرست ۱۰ ستاره  فراموش شده آفریقا
ورزش: به نقل از ایرنا ، گزارش تارنمای afriquesports درباره 10 
ستاره فراموش شده فوتبال آفریقاســت. در فهرست زیر به 10 ستاره 
فراموش شده آفریقایی اشاره شده که همگان آنان را با عصایی به دست 
روی صندلی گهواره ای در انتظار فراموش کردن نفس کشــیدن تصور 
می کنند، اما واقعیت این است که آنان هنوز بازی می کنند و البته خوب 

هم بازی می کنند!
سالومون کالو )هرتابرلین(، شــیخ دیاباته )استقالل(، شاباالال )ارزروم 
اسپور(، اوبافمی مارتینز )شانگهای گرینلند(، مایکل اسین )سابایی(، 
تایه تایوو )روانیه من(، ژان ایل ماکن )لیگ قبرس(، الکس سانگ )سیون 

سوئیس(، مانوهو )کورنال(، آرونا ُکنه )سیوا اسپور(.

منهای فوتبال

بازگشت طاهرخانی 
به تیم ملی تنیس روی میز 

ورزش: با توجه به پیشنهاد سرمربی تیم ملی بزرگساالن آقایان 
و مدیر تیم های ملی و همچنین موافقت فدراسیون تنیس روی 
میــز، حمیدرضا طاهرخانی کــه در دور اول و دوم تــور ایرانی 
بزرگساالن کشور به عنوان قهرمانی دست یافته بود و همچنین 
نفر اول رنکینگ ملی نیز محســوب می شود، به ترکیب تیم ملی 
در رقابت های انتخابی تیمی المپیک اضافه شــد. این تصمیم به 
دلیل نوع ارنج مســابقات تیمی المپیک و با نظــرات فنی کادر 

تیم های ملی گرفته شد.

پنجمین باخت نانجینگ 
با حضور بازیکنان ایرانی

ورزش: در آغــاز هفته هفتم لیگ بســکتبال چیــن، عصر دیروز 
نانجینگ که دو بازیکن ایرانی یعنی حامد حدادی و بهنام یخچالی 
را در ترکیبش دارد، مقابل گوانگشا به میدان رفت و در پایان 116 بر 
98 نتیجه را واگذار کرد و پنجمین باخت خود را در این فصل تجربه 
کرد. در این بازی حامد حدادی در مدت زمان ۳2 دقیقه در ترکیب 
نانجینگ 14 امتیاز، 6 ریباند، 5 پاس منجر به گل و یک توپ ربایی 
به نام خود ثبت کرد. همچنین بهنام یخچالی در دقایق حضورش در 
میدان 4 امتیاز، 7 ریباند، 7 پاس منجر به گل داشــت. نانجینگ در 

بازی بعدی خود روز جمعه به مصاف شانکسی می رود.

رئیس فدراسیون بوکس: 
از اعزام تیم های پایه هراسی نداشتیم

ورزش: رئیس فدراســیون بوکس گفت: باید حتمــاً به دنبال یک 
مربی خوب پایه در سطح اول دنیا باشــیم و تا زمانی که این کار را 
انجام ندهیم توفیقی را کســب نخواهیم کرد. حسین ثوری گفت: 
خوشبختانه چهار تیم از 6 تیم برتر بوکس دنیا در قاره آسیا حضور 
دارند و آسیا حرف نخست را در بوکس دنیا می زند. ما از اعزام تیم های 
پایه هراسی نداشتیم و تمام تیم های پایه خود را با وجود مشکالت 
اقتصادی به مســابقات قهرمانی آســیا اعزام کردیم و به خوبی در 

خصوص مشکالت به آگاهی رسیدیم.

رکابزن المپیکی: پول »بلیتم« را هم ندادند
ورزش: رکابزن المپیکی ایران گفت: چهارســال پیش هم گفتم با 
حضور در مسابقات آسیایی نمی توان در المپیک نتیجه گرفت و باید 
به مسابقات اروپایی برویم در غیر این صورت نتیجه از قبل مشخص 
است چه می شود. میر صمد پورسیدی افزود: در داخل ایران هم فقط 
لیگ باقی مانده و با این وضعیت نمی توان در المپیک با رکابزنانی که 
حداقل 10 مسابقه بین المللی در سال شرکت می کنند رقابت کرد. 
از طرفی دیگر باید امکاناتی بدهند که نتیجه هم بخواهند. من در تور 
سینک کاراک اندونزی مقام سوم را بدست آوردم اما هزینه رفت و 

برگشت را خودم از جیبم پرداخت کردم.

دوازدهمی الهه احمدی 
در جام  جهانی

ورزش: مسابقات فینال فینالیست های جام های جهانی در چین در 
حال برگزاری است. الهه احمدی تنها تیرانداز ایران در این رقابت ها، 
در  رشته تفنگ سه وضعیت بانوان با قرار گرفتن در جایگاه دوازدهم 
جهان به کار خود پایان داد. الهه احمدی با دعوت فدراسیون جهانی 
تیراندازی در مســابقات فینال فینالیســت های جام جهانی چین 

حضور داشت.

لغو مسابقات هفته ششم لیگ برتر هندبال 
ورزش: بنا بر اطالعیه فدراســیون هندبال چهــار دیدار هفته 
ششــم از رقابت های لیگ برتر هندبال مردان لغو شــد. بازی 
کازرون و ســربداران ســبزوار به دلیل انصراف تیم ســبزوار 
از حضور در ایــن بازی لغــو و نتیجه آن در کمیتــه انضباطی 

مشخص خواهد شد.
بازی دو تیم دهدشــت با نفت و گاز گچســاران، فــوالد مبارکه 
ســپاهان با خیبر اراک و ذوب آهن اصفهان با دشتستان به دلیل 
مصوبه شــورای تأمین شــهرهای میزبان مبنی بر عدم برگزاری 

بازی لغو گردید.
مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور از نیمه مهرماه به دلیل 
برگزاری اردوها و حضور تیم ملی در مســابقات انتخابی المپیک و 
شرکت نمایندگان ایران در رقابت های جام باشگاه های آسیا برگزار 
نمی شود و با تعطیلی دیدارهای هفته ششم، تعطیلی مسابقات لیگ 

برتر به 6 هفته رسید.

گیالن قهرمان مسابقات آب های آرام
بانوان کشور شد

ورزش: در پایان مســابقات قهرمانی کشور آب های آرام بانوان در 
رده سنی بزرگساالن تیم گیالن بر سکوی قهرمانی ایستاد.

مســابقات قهرمانی کشــور آب های آرام بانوان به میزبانی دریاچه 
آزادی برگزار شد و قایقرانان 11 استان به رقابت پرداختند.

این مسابقات در 6 ماده  کایاک یک نفره 500 متر، کایاک دو نفره 
500 متر، کانوی دو نفره 500 متر، کایاک چهــار نفره 500 متر، 
کانوی یک نفره 200 متر و در کایاک یک نفره 200 متر برگزار شد و 
چهره نفرات برتر مشخص شدند. در پایان مسابقات تیم گیالن با 68 
امتیاز قهرمان شد، تیم تهران با 6۳ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و 

تیم هرمزگان با 47 امتیاز جایگاه سوم را از آن خود کرد.

دعوت فدراسیون جهانی هندبال
از کوبل داوری ایران

ورزش: از ســوی فدراســیون جهانی هندبــال، کوبل داوری 
کشــورمان جهت حضــور در رقابت های آزمایشــی المپیک در 
توکیو دعوت شدند. به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، 
از سوی فدراسیون جهانی هندبال، کوبل داوری کشورمان شامل 
آقایان علیرضا موسویان و مجید کالهدوزان جهت تست رویداد 
المپیک 2020 توکیو که با حضور تیم های فرانســه، اســلوونی، 
برزیل و ژاپن از تاریخ 29 آبان لغایت 5 آذر در توکیو ژاپن برگزار 
می شــود، دعوت شدند.فدراســیون جهانی هندبال از سه کوبل 
داوری از کشورهای اســپانیا، دانمارک و کوبل داوری کشورمان 

دعوت به عمل آورده است.

سینا حسینی: پس از چالش رسانه ای مدیرعامل سپاهان با همتای 
خود در باشگاه پرسپولیس در خصوص هزینه کرد این باشگاه تهرانی در 
فصل جاری برای خرید بازیکنان گران قیمت حاال فاز درگیری های میان 
تابش و انصاریفرد وارد موضوع جدیدی شده است تا کشمکش میان این 

دو مدیرعامل فوتبال ایران به باالترین حد خود برسد.
همه چیز از آنجا شروع شد که تابش مدعی شد هزینه خرید پنج ستاره 
پرسپولیس برابر کل بودجه باشگاه سپاهان برای تیمداری در همه 
رشته های ورزشی است، این اتفاق به مذاق انصاریفرد زیاد شیرین نیامد 
به همین دلیل مدعی شد تابش به دنبال فرافکنی است چون بازیکنی 
نظیر کی روش اســتنلی با رقم هنگفتی به عضویت باشگاه سپاهان 

اصفهان در آمده است!
مدیرعامل باشگاه سپاهان پس از ادعای انصاریفرد حاال ادعای جالبی 

درباره رقم قرارداد مهاجم برزیلی این تیم دارد.
تابش برای پیروزی در این نبرد کالمی با اشاره به رقم هنگفت قرارداد 
بازیکن برزیلی پرسپولیس مدعی شد که انصاریفرد چشم بر حقیقت 
بسته است و تنها برای پاک کردن صورت مسئله به کی روش استنلی 
حمله می کند. در این بین نکته جالب توجه این بود که در این جدال 
کالمی رقم قرارداد مهاجمان خارج دو تیم هم با هم قیاس شــد که 
خروجی فوق العاده عجیبی داشت. در شرایطی که جونیور براندائو با 
پرسپولیس قراردادی 570 هزار دالری بسته و عملکردی در حد فاجعه 
داشته، کی روش استنلی به عنوان یکی از خارجی های خوب شاغل در 
لیگ برتر، با قراردادی به مراتب کمتر از جونیور، قراردادش با سپاهان 

را تمدید کرده است.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان این ادله را در شرایطی مطرح می کند 

تا این پرســش به وجود آید که چطور بازیکنی که گفته می شود از 
تراکتورسازی پیشنهاد 900 هزار دالری در ابتدای فصل داشته و برای 
ماندن در ســپاهان، به اصفهانی ها رقمی بین 600 تا 800 هزار دالر 
پیشنهاد داده، با رقمی کمتر از 570 هزار دالر حاضر به تمدید قراردادش 
شده است. اطالعات تأیید نشده در محافل خبری حکایت از این دارد 
که مدیرعامل باشگاه سپاهان مدعی شده کی روش استنلی با قراردادی 
۳40 هزار دالری! قراردادش را با این باشگاه تمدید کرده و حتی قرارداد 

این فصل او، 60 هزار دالر کمتر از رقم قرارداد فصل گذشته اش است.
گویا مسعود تابش اعالم آمادگی کرده که در صورت لزوم قرارداد این 
بازیکن را رسانه ای خواهد کرد. هرچند با اعالم رقم ۳60 هزار دالری 
قرارداد کی روش استنلی از سوی منابع خبری در باشگاه سپاهان هنوز 

جونیور براندئو گران ترین بازیکن خارجی لیگ برتر است .

ورزش : پس از انصراف تیم های رعد پدافند و پاس از ادامه حضور در 
لیگ برتر کشتی آزاد، تیم اترک خراسان نیز در فاصله سه روز مانده به 

نیمه نهایی و فینال لیگ، از ادامه حضور در این رقابت ها انصراف داد.
در حالی که یکی از شعارهای اصلی مهدی نصیرزاده رئیس جدید و تازه 
کار سازمان لیگ کشتی، برگزاری منظم و بدور از حاشیه لیگ کشتی 
آزاد و فرنگی بوده است، اما از تعداد هفت تیم حاضر در لیگ کشتی آزاد 
تاکنون سه تیم انصراف خود را در میانه رقابت ها اعالم کرده اند تا شاهد 

بی نظم ترین لیگ کشتی آزاد در سال های اخیر باشیم.
عبدالمهدی نصیرزاده که همزمان با ریاست سازمان لیگ کشتی، مدیر 
کلی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور را نیز بر عهده دارد، در ابتدا وعده داده 
بود شاهد لیگی جذاب و بدور از حاشیه خواهیم بود اما در عمل بسیاری 
از تیم ها ضمن کناره گیری از لیگ، نسبت به اتفاقات مختلف اعتراضات 

شدیدی داشتند. پیش از این دو تیم نظامی رعد پدافند و پاس به دلیل 
نداشتن مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح از ادامه حضور در لیگ کنار 
کشیدند و حاال خبر می رسد تیم اترک خراسان شمالی نیز در فاصله  
سه روز مانده به حضور در مرحله نهایی لیگ کشتی آزاد انصراف خود 

را از حضور در این رقابت ها اعالم کرده است.
بهروز یاری مربی تیم اترک خراسان شمالی ضمن اعالم این خبر، گفت: 
به دلیل عدم انجام تعهدات مالی، 80 درصد کشتی گیران اقدام به ترک 
اردوی تیم کرده اند و قطعا با این وضعیت قصدی برای ادامه حضور در 
لیگ نخواهیم داشت. بیشتر نفرات تیم از جمله مجتبی گلیج و عزت 
اهلل اکبری اردوی تیم را ترک کرده اند. نکته جالب توجه اینجاست که 
رئیس سازمان لیگ کشتی در واکنش به این اتفاق می گوید این تیم 

قطعا در مرحله نیمه نهایی حاضر خواهد شد.

نصیرزاده: کناره گیری اترک شیطنت رسانه ای است!
عبدالمهدی نصیرزاده ضمن رد کناره گیری تیم اترک خراسان شمالی 
از حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ کشتی آزاد، گفت: سرپرست و 
رئیس هیئت مدیره این تیم هم اکنون در کنار من حضور دارند و هر 
دو بر حضور جدی این تیم با تمامی نفرات خود در مرحله نیمه نهایی 
لیگ تاکید می کنند. این تیم بخت نخست قهرمانی در لیگ کشتی آزاد 

است و با قدرت روز جمعه به میدان خواهند رفت.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی درباره تاکید کادر فنی تیم 
اترک بر کناره گیری از لیگ و ترک تیم توسط کشتی گیران، گفت: 
این موضوع اصال صحت ندارد و یک شیطنت رسانه ای است! تمامی 
کشتی گیران در اردو حاضر هستند و خود را برای حضور در مرحله 

نیمه نهایی آماده می کنند. 

جزئیات جدید 
از قرارداد مهاجم سپاهان

4/5 میلیارد برای 
کی روش استنلی

اوج آشفتگی 
در لیگ کشتی آزاد 

 نیمی از تیم ها 
انصراف دادند!

سنا
 ای

س :
عک
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فرهنگ و هنر

خبر

پاک نیت یکی از 12 خان »جشن سربرون«
فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: 
محمود پاک نیت، بازیگر سینما و 
تلویزیون که اکنون مشغول بازی 
در سریال »جشن ســربرون« به 
مجتبی  کارگردانی  و  نویسندگی 
حســن  تهیه کنندگی  و  راعــی 

نجاریان برای شبکه یک سیماست، گفت: در این سریال نقش یک خان زمان 
قاجار را بازی می کنم.  وی درباره اینکه این نقش ها برایش تکراری نشده به 
خبرنگار ما گفت: شخصیت خان در سریال ها با هم متفاوت است. مثالً من 
نقش ارباب ســریال »پس از باران«، نقش شــاه مالصدرا را در »روشن تر از 
خاموشی« یا نقش شــاه را در فیلم »پشت کوه های بلند« بازی کردم ولی 
این ها هیچ کدام شبیه هم نبوده اند و هر کدام شخصیت های خاص خودشان 
را داشته اند.  این بازیگر افزود: در مجموعه تلویزیونی »جشن سربرون« حدود 
10، 12 تا خان داریم ولی هر کدام شخصیت خاص خودشان را دارند. نقشی 
هم که در این مجموعه دارم با شــخصیت هایی که پیش از این بازی کردم، 
متفاوت اســت. وی با بیان اینکه بازی در این نقش برای من تازگی دارد و 
اگر خودم لذت نبرم نمی توانم حســی که باید را به تماشــاگر منتقل کنم، 
خاطرنشان کرد: وقتی متنی را می خوانم باید با آن نقش ارتباط برقرار کنم 
اگر غیر این باشد، قبول نمی کنم چنان که پیشنهاداتی بوده که قبول نکردم.  
وی تأکید کرد: اگر نقشــی برای من تجربه جدیدی باشد و نوآوری داشته 
باشد آن را قبول می کنم ولی اگر نقشی تکراری باشد، نمی پذیرم حتی اگر 
پیشنهاد مالی وسوسه کننده ای هم بدهند. پاک نیت که این شب ها با سریال 
»حکایت های کمال« روی آنتن شــبکه دو است، یادآور شد: امیدوارم مردم 
این سریال را ببینند چون کار متفاوتی است. امیدوارم تماشای آن برایشان 

لذتبخش باشد و تا پایان فصل اول سریال را دنبال کنند.

»نون.خ« آذرماه در مناطق زلزله زده کلید می خورد
ســریال  کننده  تهیــه  فارس: 
خانه هــای  گفــت:  »نــون.خ« 
شــخصیت های اصلی ســریال از 
جمله نورالدیــن خانزاده و برخی 
اهالی شهر که نقش اصلی در قصه 
ما دارند در حال بازسازی در برخی 
خانه های زلزله زده کرمانشاه است.

»مهدی فرجی« تهیه کننده سریال »نون.خ« به کارگردانی سعید آقاخانی 
درباره زمان دقیق آغاز تصویربرداری این سریال گفت: به امید خدا بین ۵ 

تا 10 آذرماه این سریال از کرمانشاه مقابل دوربین خواهد رفت.

 فرهنــگ و هنر/ فاطمه عامــل نیک رضا 
گشتاسب، یکی از درام نویســان مطرح کشورمان 

است.
وی امســال با عنوان نویســنده بــا دو اثر »غراب 
شیطان« و »دستهایت کو مم حسن« در جشنواره 
ملی تئاتر فتح خرمشــهر حضور داشــت. نمایش 
»دستهایت کو مم حســن« توانست ۹ جایزه را در 
بخش های گوناگون نصیب خــود کند و به عنوان 
برترین اثر جشنواره معرفی شــد. این کارگردان و 
نویسنده درخصوص درخشش دو اثرش در جشنواره 
ملی خرمشــهر به خبرنگار قدس گفت: سال اولی 
بود که من در این جشنواره حضور داشتم. گروه ما 
با نمایش »دســتهایت کو مم حسن« در این دوره 
از اســتان کهگیلویه و بویراحمد حضور داشــت و 
خوشبختانه دیده شد. رضا کرمی زاده تندیس جایزه 
اول کارگردانی و جایزه اول طراحی صحنه را کسب 
کــرد و تندیس جایزه اول بهترین نمایش نامه برای 
نمایش »دستهایت کو مم حســن« را نیز دریافت 
کردیم. همچنین عالوه بر کسب جایزه اول در بخش 
نمایش نامه نویسی نمایش های صحنه ای حاضر در 
جشنواره، در مجموع به خاطر دو نمایش نامه »غراب 
شــیطان« و »دســتهایت کو مم حسن « تندیس 
بهترین نمایش نامه نویس حوزه دفاع مقدس را نیز 

دریافت کردم.
وی در ادامه درباره نمایش »دستهایت کو مم حسن« 
عنوان کرد: این نمایش یک روایتی برآمده از بافت 
و اقلیم استان کهگیلویه و بویراحمد است. با درهم 
تنیدگی افســانه ها و انگاره های بومی، داستان چند 
دوست را بازگو می کند که از کودکی با هم دوست 
و همکالس بوده اند که در موقعیتی جنگی در کنار 
هم جمع شــده اند. ما در این نمایش در حقیقت با 
همکالس هایی مواجه هستیم که در اتفاقات جنگ 
رشــد کرده و بزرگ می شوند. گشتاسب با اشاره به 
گروهی بودن فعالیت هایی که در این سال ها داشته 
به راه اندازی گروه تئاتر شــادن اشاره و اظهار کرد: 
ما گروه تئاتر شــادن را به صورت حرفه ای تقریباً از 
اوایل دهه80 راه انداختیــم و اکنون با درجه گروه 
الف مشــغول به تهیه و تولید تئاتــر و آموزش آن 
هســتیم. ما از بیست و پنجمین دوره تئاتر فجر در 
این جشنواره حضور داشتیم. در این سال ها موفق به 
حضور در جشنواره های خارجی هم شدیم که از آن 
میان می توان به حضور نمایش »خواب برهنه برف« 
در  جشــنواره روهر آلمان در سال   200۹و اجرای 
نمایش »یک هفته راه رفتن در بهشت« در جشنواره 

شانگهای چین در سال 2017 اشاره کرد. 

  مشکالت مالی 
در همه گروه های شهرستانی

این نمایش همچنین در ســی و دومین جشنواره 

تئاتر فجر موفق به دریافت تندیس نویســندگی و 
کارگردانی شد. خوشبختانه در این سال ها توانسته ایم 
از پس مشکالت و موانع با بودن در کنار هم بربیاییم 
و تولیــد و تهیه تئاتر را ادامــه بدهیم.  ما در طول  
ســال هایی که با گروه شــادن مشغول به کار تهیه 
و تولید تئاتربودیم، شــبیه به همه گروه های تئاتر 
شهرستانی در ایران با مشکالت عدیده مالی که همه 
با آن دست به گریبان هستند، درگیر بودیم. همراهی 
ما در این ســال ها به این معنی نبوده که همه ما در  
شــهر یاســوج حضور داریم، خیلی از اعضای گروه 
به شــهرهای دیگر رفته اند اما در طول این سال ها 
انرژی مثبتی از یکدیگر دریافت کرده ایم و به همین 
خاطر برای کار با وجود تمام مشکالت دور هم جمع 
می شویم. از همدیگر یاد گرفتیم و دوستی که بینمان 
شکل گرفته به همراه موفقیت ها و شکست هایی که 
تجربه کرده ایم، در تداوم حضور این گروه مؤثر بوده 
اســت. همه گروه ها ریزش و رویش دارند. ما در این 
ســال ها سعی کردیم گروهی را که در ابتدا دور هم 
جمع شدند حفظ کنیم و هرازگاهی میهمانی را هم 
به گروهمان دعوت و به سمت نوتر شدن  و تجربیات 
تازه حرکت کرده ایم. به داشته هایمان قناعت نکرده 
و سعی کردیم مانند روز اول به سمت ناشناخته ها 

حرکت کنیم. 
وی در ادامه اشاره به هزینه بر بودن تئاتر افزود: تولید 
و تهیه تئاتر هزینه بر  اســت. متأسفانه آن طور که 
باید و شاید در شهرستان ها مسئوالن نتوانستند از 

پس مشکالت و مصائب تئاتر برآیند. ما در استان ها 
همچنان درگیر مســائلی مانند کمبود ســالن و 
همچنین نامناسب بودن تجهیزات هستیم. از طرف 
دیگر تئاتر استان ها معموالً درگیر نبود حضور دائمی  
تماشاگر هستند و این معضل موجب شده ارتباط 
تئاتر با تماشاچی در استان ها اندک شود. به همین 
خاطر بحث مهم اقتصاد تئاتر در این حوزه مغفول 
مانده  است. در این خصوص نه مسئوالن کاری انجام 
داده اند تا  تعریف مخاطب برای سالن ها شکل بگیرد 
و نه تولیدکنندگان تئاتر توانســته اند نقش مؤثری 
ایفا کنند تا این ارتباط به شــکلی ادامه دار شود. هر 
چند کاستی های من به عنوان سازنده تئاتر نشأت 
گرفته از نبودن ســالن و امنیت در تمرین هاست. 
برخالف امکانــات محدودی که در شهرســتان ها 
وجود دارد،تقاضا ها از ســوی هنرمندان بی شــمار 
بوده است. معموالً گروه های زیادی متقاضی سالن 
هستند و من نمی توانم به عنوان یک گروه تئاتری 
به صورت دائم در یک ســالن حضور داشته باشم تا 
تئاتر تولید کنم. مشــکالت مالی هم در همه جای 

ایــران وجود دارد و در این ســال ها می دانیم تئاتر 
معموالً از پس هزینه های تولید خودش برنمی آید و 
ما صرفاً با جریان جشنواره هاست که از پس قسمتی 
از هزینه هایمان برمی آییم و اگر این جشنواره ها هم 
نباشند ، معلوم نیست سرنوشت تئاتر به خصوص 
در این روزهایی که ســالن های تئاتر اکثراً به بخش 
خصوصی اختصاص داده شده اند، چه خواهد بود و 
تنها امید بچه های شهرستان همین جشنواره هاست 
که متأسفانه در سه، چهار سال اخیر با حذف کردن 
جشنواره های منطقه ای از تقویم روزانه تئاتر بدون 
شک شــاهد آســیب جدی به تئاتر شهرستان ها 

خواهیم بود.

  جشنواره تئاتر استانی درحال برچیده 
شدن است

وی با عنوان اینکه در بیشتر جشنواره های منطقه ای 
حضور داشــته است، عنوان کرد: من به عنوان دبیر 
جشنواره در استان خودم فعالیت کرده ام و می دانم 
چقدر برگزاری این جشنواره ها در این سال های اخیر 
سخت شده  است. در سال های اخیر پرداخت هزینه 
جشنواره ها در توان مسئوالن استانی نبوده، بنابراین 

اعطای این جشنواره ها را به لقای آن بخشیده اند.
این نویســنده تئاتر درباره نبود حمایت مالی از این 
جشنواره برخالف وعده های مطرح شده، گفت: آنچه 
این روزها به مدیران می گوییم این است که به زودی 
تمامی  جشنواره های استانی در حال برچیده شدن 

اســت و اوضاع تئاتر نحیف استان ها و شهرستان ها 
روز به روز بدتر می شود. متأسفانه طرح جایگزینی 
هم دراین مورد وجود ندارد و همچنان تئاتر استان ها 
نیازمند نگاه ویژه ای است تا از این حالت خمودگی و 
فرسودگی دربیاید تا بتواند نجات پیدا کند و به حیات 

خودش ادامه بدهد. 
وی با اشــاره به اهمیت جشنواره های منطقه ای در 
رشــد و بالندگی تئاتر کشــور عنوان کرد: در این 
ســال ها ما تمام دوستی هایمان را در هنگام حضور 
در جشــنواره های مناطق در سراسر ایران بدست 
آورده ایم. گفت وگوی بین گروه ها و تبادل بین آن ها 
از همین جشنواره ها شکل گرفته و اگر این فرصت از 
بین برود با توجه به اینکه هیچ جایگزین مناسبی هم 
وجود ندارد، به نظر من یک تیشه اساسی به ریشه 

تئاتر شهرستان ها  خواهد خورد. 
گشتاسب  با بیان اینکه نفس حضور بخش خصوصی 
در تئاتر الزم است، اظهار کرد: ما در تهران مشاهده 
کردیم وجود سالن های خصوصی چه کمک مهمی 
برای ورود تماشــاگر به تئاتر و ترغیب آن داشــته 
است. از طرف دیگر در شهرستان هایی که وضعیت 
اقتصادی به خصــوص در بخش صنعت بهتر بوده 
هم می توان این وضعیت را دید اما در اســتان من و 
همچنین در استان هایی که دچار محرومیت هستند 
بخش مهمی  از صنعت با مشکالت عدیده ای درگیر 
اســت و توان ورود به این حــوزه را حتی در بخش 
تبلیغات ندارند.  بنابراین ارتباطی بین تئاتر و بخش 
خصوصی هم نمی تواند شــکل بگیرد، چون هر دو 

قسمت دارای آسیب های جدی هستند.
وی با اشــاره به نقش اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 برای بهبود وضعیت گفت: ادارات فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی  در شهرستان ها نقش مهمی  در اضافه کردن 
اندیشه و فرهنگ به سبد خانواده ها دارند. در بسیاری 
از استان ها یکی دو سالن مربوط به اداره ارشاد وجود 
دارد که توقع این است آن ها را در اختیار گروه های 
تئاتری برای تولید اندیشه قرار دهند که متأسفانه  
این اتفاق هم کمتر صورت می گیرد و این سالن ها 
از سمت اداره در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته 
است. بخش خصوصی هم در قبال هزینه هایی که 
پرداخت می کند، بیــش از اینکه  متعهد به تولید 
محتوا باشد، متعهد به خودش است و به دنبال این 
است که هزینه هایش را جبران کند نه اینکه به رونق 
اندیشه و فرهنگ مدد برساند.تئاتر در استان ها بیشتر 
شبیه رودخانه های فصلی است. ما در تهران می دانیم 
به جز شنبه ها در سایر روزها چند تئاتر در سالن ها 
در حال اجراست. در حالی که اینجا  نه تولیدکننده 
و نه مخاطب نمی داند چه زمانی کاری اجرا خواهد 
شد و به همین خاطر ما حضور دائمی  تماشاگر را از 
دست داده ایم، بنابراین چرخه اقتصاد تئاتر با مشکل 

مواجه شده است. 

برش

کرده ایم  مشاهده  تهران  در  ما 
چه  خصوصی  سالن های  وجود 
تماشاگر  ورود  برای  مهمی  کمک 
به تئاتر و ترغیب آن داشته است
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گفت وگو با رضا گشتاسب، نمایش نامه نویس برتر جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر 

تئاتر شهرستان ها روز به روز نحیف تر می شود

نوبت دوم    1398/09/14صفحه 12    1398/08/29

شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان باخرز
 (آگهى ابالغ وقت رسيدگى به متهم)
شماره پرونده: 97099875770100761 شماره بايگانى: 981166

ــه 981166 جواد سبزوارى فرزند حسين به شماره ملى 0749712155 به  در پرونده كالس
ــيله  اتهام ترك انفاق با عنايت به گزارش واصله مبنى بر مجهول المكان بودن متهم، بدين وس
به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دفاع از اتهام انتسابى در جلسه رسيدگى مورخه 1398/10/7 
ــيدگى و  ــاعت 12/30 ظهر در دادگاه عمومى باخرز حاضر گردد در غير اينصورت غياباً رس س
ــى كيفرى، يك  ــاذ تصميم خواهد گرديد. مراتب در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرس اتخ

نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد.آ9810428
قاضى شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان باخرز- اسحاق كارگر

شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان باخرز
(آگهى ابالغ وقت رسيدگى به متهم)
شماره پرونده: 9709987570100289 شماره بايگانى: 981164

ــه 981164 على محمد اسدى فرزند فرهنگ به شماره ملى 0748904026  در پرونده كالس
به اتهام فروش مال غير با عنايت به گزارش واصله مبنى بر مجهول المكان بودن متهم، بدين 
ــيدگى مورخه  ــه رس ــابى در جلس ــيله به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دفاع از اتهام انتس وس
ــاعت 8/30 صبح در دادگاه عمومى باخرز حاضر گردد در غير اينصورت غياباً  1398/10/4 س
ــى  ــم خواهد گرديد. مراتب در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرس ــيدگى و اتخاذ تصمي رس

كيفرى، يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد. آ 9810429
قاضى شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان باخرز- اسحاق كارگر

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى  آگه

و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــت اول/دوم موضوع قانون  ــماره 139860306007000494- 98/07/17 هيئ ــر رأى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــم  ــه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم محمد هاش ــك تربت جام تصرفات مالكان ــوزه ثبت مل ح
ــاختمان به  ــنامه 0 صادره از تايباد در يك باب س ــماره شناس مرتضويان فرزند يعقوبعلى بش
ــاحت 235 مترمربع پالك 5 فرعى از 3- اصلى فرعى از 3- اصلى اصلى مفروز و مجزى  مس
شده از پالك.... فرعى از ...... اصلى قطعه ...... واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد تربت 

ــمى آقاى/خانم وراث يوسف سنگچولى محرز گرديده است. لذا به  جام خريدارى از مالك رس
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  نس
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م.الف 98/151(آ9810427)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/8/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/18

رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

   هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  ــى موضوع ماده 3 قانون وم آگه
وساختمانهاى فاقد سندرسمى نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــمى مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك زبرخان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خليل دررودى فرزند على 
ــاختمان به مساحت 41/35 متر  ــنامه 194 صادره از زبرخان در يك باب س ــماره شناس به ش
ــمتى از پالك 190 فرعى از 135 اصلى واقع در اراضى قدمگاه  بخش 3 زبرخان  مربع در قس
ــين حاجى حسنى بيوكى فرزند محمد على  محرز  ــمى آقاى عبدالحس خريدارى از مالك رس
گرديده است. لذا به موجب ماده 3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى وماده 13آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق 
روزنامه محلى / كثير االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها راى هيات الصاق تا در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ــه مراجع قضايى  تقديم  ــت خود را ب ــليم اعتراض ،دادخواس ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
ــت و بديهى است  نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــاى مدت مذكور و عدم وص ــورت انقض در ص
خواهد شد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين 

ــب را در اولين آگهى نوبتى  ــار نامه حاوى تحديد حدودمرات ــه مذكور پس از تنظيم اظه نام
ــالك در جريان ثبت  ــبت به ام ــاند ونس ــد حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رس وتحدي
ــر مى  ــابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتش وفاقد س

نمايد .آ9810419
تاريخ انتشار نوبت اول:  29 /1398/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 14 /1398/09

سيد حسن پورموسوى -رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

آگهى ابالغ عدم افراز
نظر به اينكه خانم آرزو حجت پناهيان فرزند ابوالفضل شناسنامه شماره 843 درخواست افراز 
ــتثناء ثمن عرصه و اعيان) از  ــاعى خود را نسبت به تمامت پنج سهم مشاع (باس ــهمى مش س
ــهم ششدانگ پالك 2101 فرعى مجزى شده از باقيمانده 807 فرعى مجزى شده  كل 24 س
ــفلى پالك 233 اصلى بخش اربعه تربت حيدريه را  ــنى س از 131 فرعى واقع در اراضى حس
ــهردارى تربت حيدريه با افراز پالك مخالفت نموده رأى به  ــت لذا به دليل اينكه ش نموده اس
ــيله به ورثه مرحوم حبيب اله مدرس زاده قندشتنى  عدم قبول افراز صادر گرديده لذا بدينوس
ــراض داريد وفق ماده 2 قانون افراز اعتراض  ــالغ مى گردد چنانچه به نظريه رئيس ثبت اعت اب
ــليم و  ــتان تس ــار اين آگهى به مرجع قضائى شهرس خود را ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتش

گواهى مشعر طرح اقامه دعوى را به اين اداره ارائه نمايند.آ9810415
تاريخ انتشار: 1398/8/29

رئيس ثبت اسناد و امالك تربت حيدريه- محمد كاظم باقرزاده

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

هيئت موضوع قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318603003979مورخ 1398/06/20 هيئت موضوع قانون تعيين 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  ــاختمانهاى فاقد س وتكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــن كاوه كاردكر فرزند ابراهيم   ــت، تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى ابوالحس ملك ناحيه 2 رش
به شماره شناسنامه 35 صادره از صومعه سرا درقريه كردمحله در ششدانگ يك قطعه زمين 

ــاحت 209/81  مترمربع پالك فرعى  12734 از اصلى 90  ــاختمان  به مس ــتمل بر س مش
ــت خريدارى از  ــالك 456 باقيمانده از اصلى 90 واقع در بخش چهار رش ــروز مجزى از پ مف
مالك رسمى آقاى محرمعلى مصرى شيرايه  محرز گرديده است ،. لذا به منظور اطالع عموم 
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  س
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت  ــليم اعتراض دادخواس تس
ــد.م  ــند مالكيت صادر خواهد ش انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

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

تاريخ انتشار نوبت دوم : 29 /1398/08 
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع دربخش6 يزد – تفت و توابع
ــتثناء ثمنيه اعيانى بطور  ــدانگ خانه باس ــى – آقاى على فاتحى فيض آباد شش 3103- اصل
ــماره  ــاحت 131/10 مترمربع  بموجب راى ش ــر به مس ــمتى از پالك ثبتى براب ــروز قس مف
ــويه تفت خريدارى  ــورخ 1398/07/09 واقع در محله برالس 1398603210060001681م

عادى از مرضيه فالح تفتى مالك  رسمى 
ــخاص  ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين  نس
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  بديهى اس

صادر خواهد شد.آ-9809907
تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه: 1398/08/14

تاريخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه: 1398/08/29
امير حسين جعفرى ندوشن      

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860308001002820ـ  1398/07/29 
ــاختمانهاى فاقد  ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــوع قانون تعيي ــت اول / دوم  موض هيئ
ــات مالكانه بالمعارض  ــك بيرجندتصرف ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت مل ــمى مس ــند رس س
ــماره شناسنامه 2314 و شماره ملى  ــى خسروى  فرزند محمد كلوخ بش متقاضى آقاى عيس
ــبت به ششدانگ يك باب منزل  به مساحت 117/40 متر مربع قسمتى  0651891590  نس
از پالك 1396 -اصلى بخش 2بيرجند از محل مالكيت زينل دستگردى  محرز گرديده است 
ــود در صورتى  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش . ل
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
ــع قضايى تقديم نمايند.  ــت خود را به مراج ــليم اعتراض،دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9809924
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/08/14                          

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/29
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860308001002952ـ  1398/08/12 
هيئت اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــات مالكانه بالمعارض متقاضى  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرف ــمى مس رس
ــنامه 12  و شماره ملى 5239906262  ــعبانى فرزند ابراهيم  بشماره شناس آقاى كامران ش
ــمتى از پالك1396  ــاحت 130/86 متر مربع قس ــدانگ يكباب منزل  به مس ــبت به شش نس
ــت . لذا به منظور  ــى بخش 2بيرجند از محل مالكيت رحمان مهرجو محرز گرديده اس -اصل

ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــالع عم اط
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك  آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است  ماه از تاريخ تس
در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

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

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/29
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى  آگه
ــماره 139860308001002844  ــمى            برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــت ثبتى اراضى و  ــن تكليف وضعي ــون تعيي ــوع قان ــت اول / دوم  موض ـ 1398/07/30 هيئ
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
ــماره شناسنامه 0640194176 و  بالمعارض متقاضى آقاى محمد نخعى فرزند كلوخ رضا بش
شماره ملى 0640194176  نسبت به ششدانگ يك باب منزل  به مساحت 99/40 متر مربع 
ــمتى از پالك 603 فرعى از 124-اصلى بخش 2بيرجند از محل مالكيت  اقاى ابولفضل  قس
چهكندى نژاد محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9809926
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/08/14                          

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/29
على فضلى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد 
عادى يا رسمى آنان در هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد 
ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير  ــرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش ق

االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 353-97 خانم طاهره براتى مطلق  فرزند على محمد  در ششدانگ يك باب 
منزل مسكونى به مساحت 295/45 متر مربع قسمتى از پالك شماره 34 فرعى از 13 اصلى 

باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت على محمد براتى مطلق
ــدانگ يك باب  ــده 134-98  خانم فيروزه كاظم زاده فرزند رمضان  در شش ــه پرون 2-كالس
منزل به مساحت 125 متر مربع قسمتى از پالك شماره2 فرعى از 774 اصلى واقع در قطعه 

يك شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت نسرين نوروزى رزمقان
ــه پرونده 025-97  خانم رحيمه ايمانى فرزند ابوطالب  در ششدانگ يك باب منزل  3-كالس
ــكونى به مساحت 157 متر مربع قسمتى از پالك شماره6467 فرعى از 13 اصلى باغات  مس

و حومه خريدارى از مالك رسمى از ذيل مالكيت على وثوقيان
ــدانگ  ــلطان رضانژاد فرزند محمد رحيم  در شش ــه پرونده 262-98  خانم رقيه س 4-كالس
ــاحت 306/46 متر مربع قسمتى از  ــتثناى ثمن اعيان به مس ــكونى به اس يك باب منزل مس
پالك شماره64 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از تمامى مالكيت 

مشاعى متقاضى
ــين  در ششدانگ يك  ــه پرونده 263-98  آقاى محرمعلى حيدرپور فرزند عبدالحس 5-كالس
ــمتى از پالك باقيمانده 292 (10723) فرعى  ــاحت 263/60 متر مربع قس باب منزل به مس

از13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت حسين روحانى
ــدانگ يك باب منزل  ــتگار فرزند فتحعلى  در شش ــه پرونده 278-96  على اكبر رس 6-كالس
ــمتى از پالك شماره 95 فرعى از يك اصلى سه يك آب  ــاحت 154/15 متر مربع قس به مس

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت براتعلى محمودى
ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ  ــيله به فروش    به اين وس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل  ــار آگهى و در روس مى گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتش
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين 
ــت به دادگاه عمومى  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــل دهند. در صورتى كه  ــت به اداره ثبت محل تحوي ــل نمايند و گواهى تقديم دادخواس مح
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 

ــند مالكيت  ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9809928

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/08/14
تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/08/29

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى تعيين مساحت و متراژ پالك 308 فرعى از 50- اصلى لطف آباد
برابر درخواست آقاى محمدرضا مرجانى مالك ششدانگ پالك 308 فرعى از 50- اصلى واقع 
ــاعت ادارى  ــه بردار اين اداره در س در لطف آباد قطعه 4 درگز بخش 7 قوچان نماينده و نقش
مورخه: يكشنبه 98/9/17 جهت عمليات نقشه بردارى ملك فوق به محل عزيمت مى نمايند. 

مراتب جهت اطالع از مجاورين ملك فوق آگهى مى گردد.9810457 
تاريخ انتشار 98/8/29

ناصر حسن زاده- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دوبرگ  ــنامه 546 باس ــماره شناس ــين آقائى فرزند محمود به ش نظربه اينكه آقاى حس
ــهاديه گواهى امضاء شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند المثنى نوبت اول  استش
به اين اداره مراجعه نموده ومدعى است سند مالكيت دفترچه اى به شماره سريال 020872 
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به شماره پالك 333  ــاع ازشش به ميزان يك ونيم دانگ مش
ــى  ــباب كش ــد به علت اس فرعى از 18 -اصلى بخش 14زبرخان كه متعلق به نامبرده ميباش
ــى دفترامالك مشخص گرديد كه سند مالكيت مزبورذيل دفتر 15  مفقود گرديده كه با بررس
ــماره ثبت 7297 بنام مهدى آقائى فرزند عبداله ثبت وسند صادرگرديده  صفحه 326 ذيل ش
است وبرابر سند قطعى شماره 31743 مورخ 1337/02/07 دفتر اسناد 56 مشهد به متقاضى 
ــعبه اول اجراى احكام مدنى زبرخان به شماره بايگانى  ــت سپس برابرنامه ش انتقال يافته اس
910288 مورخ 1391/11/12 در قبال ميزان مبلغ 10 قطعه سكه تمام بهار آزادى بازداشت 
ــده است و  دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون  ش
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى  ــت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگردد هركس نس ثب
ــدت ده روز ازتاريخ  ــد  ظرف م ــند مالكيت نزد خود ميباش ــا مدعى وجود س ــام داده و ي انج
انتشاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت و يا سند معامله رسمى 
به اين اداره تسليم نمايد بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو يا وصول 
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدورسند مالكيت المثنى  اعتراض بدون ارائه س

وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9810464 انتشار: 98/08/29
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان
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