
همه چیز اصالح خواهد شد
صفحه اینستاگرام منتسب به دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت امام خمینی)ره(، در 
آستانه انتخابات مجلس بخشی از بیانات 
ایشان در خصوص اهمیت مجلس با عنوان 
»مجلس، عامل اصالح مملکت« را منتشر 
کرد. در متن این پست اینستاگرامی آمده 
است: امام خمینی)ره(: »اگر مجلس شورا 
آن طوری که ما بخواهیم ملی و اسالمی باشد، همه این مطبوعات اصالح خواهد 
شــد؛ همه این رادیو تلویزیون ها اصالح خواهد شــد؛ همه این ادارات تصفیه 

خواهد شد؛ یعنی ملت باید تصفیه کند به وسیله اشخاصی که می فرستد«.

خودش را نفروخت
میثم مطیعی در واکنش به خبر درگذشت 
ســید قاســم موســوی قهار، قــاری و 
مناجات خوانی که خیلی هایمان با صدایش 
در سحرهای ماه رمضان خاطره داریم، در 
صفحه اینستاگرامش نوشت: »سحر های 
ماه رمضانمان با »اللهم انی اســئلک من 
بهائک بابهاه« خواندنش شــروع می شد 
و شــب های رمضانمان با »اللهم رب شــهر رمضان« خواندنش.  بزرگمردی 
که هیچ گاه به این انقالب مستضعفین پشــت نکرد؛ لحظه ای خودش را به 
پول و شــهرت نفروخت؛  دلم گرفت وقتی در خبر ها خواندم این هنرمند و 
مناجات خوان ارزشمند تا آخرین روز های عمر با برکتش در 71 سالگی هم 
»بیمه« نشده بود.  چه زیباســت که امروز قدردان این صدا باشیم و او را در 

مظلومیت و گمنامی اش فراموش نکنیم«.

حواستان به خیریه ها باشد
عبداهلل گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان 
در صفحه شخصی خود در توییتر درباره 
عــوارض بزرگراه ها و فعالیت خیریه های 
وراثتی در کشــور نوشت: »چندی پیش 
پیشنهاد کردم نمایندگان از بزرگراه های 
کشور تحقیق و تفحص کنند، پول هایی 
که از مردم گرفته می شــود، کجا هزینه 
می شود؟ حاال هم پیشــنهاد می کنم در ارتباط با خیریه های کشور این کار 
را انجام دهنــد خصوصاً خیریه هایی که به صورت وراثتی اداره می شــود و 

خیریه های درمانی. اما ظاهراً جذابیت جای دیگری است«.

زندگیت چند چنده؟!
سید بشیر حســینی به مناســبت روز 
تولدش، عکسی را از دوران جوانی اش در 
اینستاگرام منتشــر کرد و در توضیح آن 
نوشت: »نمی دونم برای شما روز تولد چه 
معنا یا احساسی رو تداعی می کنه، ولی من 
رو بیشتر از همه، به یاد روز قیامت میندازه. 
وقتی که کارنامه اعمالتو میدن دستت که 
ببینی تجزیه و ترکیِب زندگیت چند چنده! میشه منم یه هدیه تولد بهتون 
بدم؟ لطفاً یه دور آیاِت تولد حضرت مسیح)ع( رو بخونیم: و آن نوزاِد در گهواره 
گفت: همانا من بنده خدایم که مرا کتاب آسمانی و َشَرِف نبوت عطا فرمود؛ و 
مرا هر کجا که باشم مبارک و سودمند گردانید و تا زنده ام به عبادت و زکات 

سفارش کرد؛ و مرا عاشِق مادرم کرد و ستمکار و تیره بخت نگردانید«.

 مجید تربــت زاده همه چیز به مویــی بند بود. 
»شاه« اما این را باور نداشت. از مدت ها پیش خطر را 
حس کرده بود، هشدارهایی که از چپ و راست و از 
سوی دوست و دشمن می رسید را شنیده بود، پس 
از واقعه 17 شهریور هم دستش آمده بود که محال 
است بشود با ُکشت و کشتار، سیل مردم را متوقف 
کرد؛ با این همه هنــوز امیدوار بود. امیدوار بود که 
با چند تغییــر و جابه جایی، با جلب توجه آمریکا و 
انگلیس، با دادن چند امتیاز بزرگ به سیاستمداران 
و فعاالن سیاســی مخالف، بتواند سلطنتش را نگه 
دارد. مشــاوران و جان نثارانش حساب کرده بودند 
که »شما هنوز ارتشتان را دارید... گارد جاویدان را 
دارید و فرماندهانی که اشاره کنید هر کاری برایتان 
می کنند... با این ها می شــود برای این سیل، فکری 

کرد...آمریکا و انگلیس هم که هستند... «. 
همین تلقین ها و مشــاوره ها، امیدوارش کرده بود؛ 
وگرنه اخباری کــه از در و دیوار می بارید، نشــان 
می داد ســیل سال 57، مثل ســیل 28 مرداد 32 
نیســت که یکباره راه بیفتد و از کنارش کاخ و َدم و 

دستگاه سلطنت بگذرد و تمام شود... . 

  گزارش محرمانه
روی گارد جاویدان می شد حاال حاالها حساب کرد. 
اگر خیلی از رندان سیاســت و دربار، از مدتی پیش 
بار و بندیل بســته و از ایــران زده بودند به چاک و 
»شاه« مانده بود، دلیلش شاید گارد جاویدان بود و 
وفــاداری خیلی از فرماندهان رده باال که این روزها 
برای اثبات جان نثاری شان مسابقه گذاشته بودند و 
حتی می توانستند باز هم 17 شهریور بیافرینند و از 

کشته، پشته بسازند. 
البته و حتی میان انقالبی ها و سیل خروشان مردم 
هم نمی شــد کسی را پیدا کرد که حدس بزند شاه، 
ضربه اساســی را دقیقاً از همان جایی خواهد خورد 
که روی آن خیلی حســاب می کــرد. خدا می داند 
 خبر را چه کســی، چه وقت و چطور به گوش شاه 

رساند؟ 
در میان مردم اما به سرعت پیچید که ظهر روز 20 
آذر 57، مصادف با روز عاشــورا، در پادگان لویزان، 
ناهارخوری باشگاه افسران گارد جاویدان تیراندازی 
شده... خبرها ریز و درشــت و راست و دروغ حتی 
از کشــته شدن 80 افسر و درجه دار و زخمی شدن 
عده ای دیگر خبر می داد. در میان اسناد و مدارکی 
که از آن سال ها به جا مانده، گزارش محرمانه ستاد 
بزرگ ارتشــتاران به این شرح دیده می شود: »... در 
ســاعت 13 مورخ 1357/۹/20 یک نفر درجه دار و 
دو نفر سرباز مسلح، به ناهارخوری گارد شاهنشاهی 
واقع در لویزان تیراندازی نمودند که در نتیجه ســه 
نفر افسر گارد شاهنشاهی و یک نفر هوانیروز مأمور 
بــه گارد و ســه نفر درجه دار کشــته و 1۹ نفر نیز 

مجروح شدند...«.

  چمدان هایش را بست
بر خالف خیلی از مســائل که دربــاره این ماجرا، 
ناگفته و معماوار باقی مانده، بر خالف آمار و ارقامی 
که نمی شود همه اش را باور کرد و درباره اش شک و 
تردید وجــود دارد، درباره نتیجه و آثار این حمله و 
به رگبار بستن افسران و درجه داران گارد جاویدان، 

آن هم به وســیله نظامیانی که شــاه فکر می کرد 
تربیت شــده خودش و جان نثارش هســتند، شکی 
وجود ندارد. این واقعه، هم آخرین رشــته های شاه 
و ســلطنت را پنبه و هم امید ملوکانه را به ناامیدی 

تبدیل کرد. 
از قول »امیر اصالن افشار« آخرین مسئول تشریفات 
دربار پهلوی نقل کرده اند: »این واقعه تأثیر بدی بر 
روحیه شــاه بر جای گذاشت. صبح که اعلی حضرت 
را دیدم واقعاً متأثر شدم. باز هم گونه هایشان گودتر 
و رنگ چهره شــان زردتر شده و چشم هایشان فروغ 

خود را از دست داده بود. 
در دفتر خود مضطرب و پریشان قدم می زدند و زیر 
لب مطالبی با خود می گفتند... ناچار دست به دامان 
دکتر علیقلی اردالن، پیرمرد دربار شدم که بیاید و 

شاه را دلداری دهد. 
او هم آمد و خواســت با خنده و شوخی شاه را سر 
حال بیاورد؛ اما نتوانست. اعلی حضرت آن قدر گرفته 
و عصبی بودند که من چند تا از شرفیابی هایی را که 

ضروری نبود، لغو کردم...«. 
خیلی از آن هایی که درباره آن شب و روزها مطلب و 
تحلیل نوشته اند، معتقدند اگرچه گزینه خروج شاه 
از کشــور از مدتی پیش مطرح و پیشنهاد شده بود 
اما او درست پس از این حادثه بود که چمدان هایش 

را بست و واقعاً به فکر رفتن افتاد.

  اختالف روایت
حتی در اسناد و مدارک و میان گفته های شاهدان 
و عالقه مندان به تاریخ هم نمی شــود اتفاق نظری 
را دربــاره این ماجرا دیــد. اینکه عامالن این حمله 
آیا وابســته به جریان یا گروه خاصی بودند را کسی 
ثابت نکرده اســت. یعنی درست در روزی که مردم 
با قول و قــرار قبلی، تظاهرات بزرگ روز عاشــورا 
در تهــران را به راه انداختــه و همه هوش و حواس 
تشــکیالت امنیتی و نظامی رژیم به خیابان ها بود، 
چهار یا پنج نفر در پادگان لویزان، وارد ســاختمان 
 غذاخوری شــده و افسران و درجه داران را به گلوله 

می بندند. 
ارتش و دیگر دســتگاه ها نــه اطالعیه ای صادر و نه 
خبر درست و حســابی اش را منتشر می کنند. فقط 
اعالمیه ای غیررسمی، معلوم نیست از سوی افرادی 
که خود را »ارتش انقالبی« ایران می نامند منتشــر 
می شــود که: »ســاعت 1:20 بعدازظهر روز عاشورا 
در ناهارخوري افســران گارد جاویدان، شاهنشاهي 
و درجــه داران گارد جاویدان عــده اي... تصمیم به 
جانبــازي و فداکاري در راه ملــت ایران مي گیرند 
تــا به دیگر برادران ارتشــي خــود بیاموزند که به 
ملــت و خاک ایران خدمــت و آن هایي که از حس 
میهن دوســتي ارتشیان سوءاســتفاده کرده و آن را 
مبدل به شاه دوستي مي نمایند به سزاي خیانتشان 
برسند... آن ها 27 افسر، 41 درجه دار و چهار سرباز 
را کشــته اند. کلیه حمله کنندگان به جز یک افســر 

هوانیروز که دستگیر شده، کشته شده اند...«. 
البتــه ادبیات ایــن اعالمیه و عباراتی کــه درباره 
عامالن و کشته شدگان به کار رفته، داد می زند که 
تنظیم کنندگان آن از کمونیست ها و دیگر گروه های 
چپی هســتند که ســعی دارند این حمله را به نام 

خودشان سند بزنند.

  خود شاه می آید
در کتــاب »مژه های ســوخته« که نویســنده آن 
فرزند شــهید کالهدوز اســت، از نقشــه عملیات 
بزرگ ســرکوب راهپیمایی های مردمی توسط گارد 
جاویدان صحبت شده است. بقیه ماجرا را بخوانید: 
»بعد از اینکه یوســف )کالهدوز( از طرح سرکوب 
مردم باخبر شــد، با ستوان حسن زاده تماس گرفت 
و عملیات ســرکوب مردم در روز عاشورا را در میان 
گذاشت. ســتوان حســن زاده هم با گروهبان دوم، 
اسماعیل ســالمت بخش اهل ارومیه تماس گرفت 
و او را بــرای اجــرای عملیات مقابله بــا نظامیان 
ســلطنت طلب آماده کرد. بعداً فرد سومی هم وارد 
گروه شد. در جلسه ای مخفی، یوسف هدف عملیات 
را تشــریح کــرد... و از آن ها خواســت که روزهای 
تاسوعا و عاشورا آماده باشند. یوسف از گروه فاصله 
گرفت و بیشــتر وقت خود را در پادگان بود تا به او 

مشکوک نشوند... .
اول گفتند شاه روز تاسوعا شخصاً به پادگان لویزان 
خواهد آمد تا خودش مســتقیم عملیات سرکوب را 
فرماندهی کند. اینجا بود که نقشه ترور افسران گارد 
شــکل گرفت...«. فقط بر اساس مطالب این کتاب، 
طراح این عملیات »یوسف کالهدوز« بوده که در آن 
دوره یک افســر انقالبی و نفوذی در گارد جاویدان 
اســت. هدف گروه هم نه کشــتن همه افســرها و 
درجه داران، که زدن چند فرمانده و افسر ارشد بوده 

که مجری عملیات سرکوب مردم بوده اند. 

  روایت متفاوت
امیر سرتیپ »محمدرضا رحیمی« که از پایه گذاران 
هسته های مقاومت انقالبی در ارتش بوده اما روایت 
دیگری از ماجــرا دارد. روایتی که نشــان می دهد 
عملیات 20 آذر 57، عملیاتی احساســی و ناشی از 
تصمیمی ناگهانی بوده است. آن هم در شرایطی که 
همه جا شــایعه شــده که گارد جاویدان قرار است 
به زودی ســرکوب بزرگی را به فرماندهی خود شاه 
انجام دهد. نشســت و برخاســت دائم تعداد زیادی 
هلیکوپتــر در پادگان لویزان هــم کمک می کند تا 
خبرهای ضد و نقیض و غیر رســمی بیشــتری از 
کشــتار مردم فضا را پر کند. روایت امیر ســرتیپ 
»محمدرضــا رحیمی« را بخوانیــد: »اگرچه اقدام 
عامــالن تیرانــدازی از لحاظ سیاســی و تضعیف 
روحیه رژیم ستمشــاهی و تقویت روحیه انقالبیون 
بســیار مهم و مؤثر بود ولی به لحاظ شــرعی جرم 
و گناه محسوب می شــود... به نظر می رسد این دو 
جوان انقالبی تحت تأثیر شــایعه بمباران تظاهرات، 
به عنوان یک حرکت بازدارنده به این اقدام متهورانه 
دســت می زنند... در طول نزدیک به 40 سال که از 
کشته شدن این افراد در ناهارخوری گارد می گذرد، 
هیچ ســازمان و مقامی به ســراغ بازماندگان آنان 
نرفته و از حال و روزشان خبری گرفته نشده است... 
شایعه کردند که افراد کشــته شده در ناهارخوری 
گارد همگی از سرســپردگان شاه بوده که به دست 

دو نفر نظامی انقالبی به هالکت رسیده اند. 
ایــن تعبیــر ناجوانمردانــه و غیرمنصفانه در حق 
نظامیــان مظلوم و بی گنــاه حادثــه ناهارخوری، 
 بــر ســینه خانواده هــا و فرزندان آنان ســنگینی 

می کند«.

هشتگ های اغتشاشی
قدس زندگی: شبکه های اجتماعی 
هرچند تا همین هفت، هشت سال 
وقت گذرانی  و  تفریــح  پیش حکم 
را بــرای خیلی هایمــان داشــتند، 
امــا مدت هاســت که به بخشــی 
جدایی ناپذیــر از زندگی مان تبدیل 
شــده اند. شــبکه های اجتماعی در 
دنیای امروز حکم یک رسانه جهانی 
را دارنــد و ایــن یعنی بــه راحتی 
افکار عمومــی را هدایت می کنند، 
از  بزرگی  خوراک فکــری بخــش 

جامعه را تأمین می کنند و انواع و اقســام تریبون های سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و... را در اختیار هر کســی که فکرش را بکنید قرار می دهند. به 
همین خاطر قطعی حدود یک هفته ای اینترنت در کشــورمان در جریان 
اغتشــاش ها هم نتوانســت به آن صورت فعالیت فعاالن فضای مجازی را 
متوقف کند. در زمان قطعی اینترنت، خیلی از فعاالن از طریق سرورهای 
خارجــی و بعضی ها هم از طریق پروکســی های خاص ارتباطشــان را با 

شبکه های اجتماعی برقرار می کردند. 
بسیاری از اغتشاش ها در شهرهای مختلف هم طبق برنامه ریزی مجازی 
در شــبکه های اجتماعی صورت می گرفت. حاال پس از گذشــت چندین 
هفته از اغتشــاش ها، چند کارشــناس فضای مجازی، اطالعات جالبی را 
از جزئیات فعالیت فعاالن مجازی در هنگام اغتشــاش ها، در صفحه های 

مجازی شان منتشر کرده اند. 
براساس تحقیق های این کارشناس های مجازی، پرکاربرد ترین هشتگ ها 
در جریان اغتشــاش های کشــورمان IranProtests# و #اعتراضات_

سراســری بوده کــه در ادامه، جزئیات مربوط به آن هــا را به نقل از یک 
کارشناس مجازی می خوانید: 

 آمار درصد مشارکت کاربران در هشتگ #اعتراضات_سراسری:
بیشترین زمان فعالیت: 17:41

توییت ها: 13هزار و 805: 14 درصد
ریتوییت ها: 82هزار ۹4۶: 8۶ درصد

کاربران: 14هزار و ۶۶1 
مشارکت کاربران:3 هزار و 112: 21درصد

مشارکت ریتوییت ها: 13هزار و 251: ۹0درصد

:#IranProtests آمار مشارکت کاربران در هشتگ 
بیشترین زمان فعالیت: 17:51

توییت ها: 41هزار و 540: 21درصد
ریتوییت ها: 153هزار و 280: 7۹درصد

کاربران: 20هزار و 2۹۶ 
مشارکت کاربران: 7هزار و 2۹5: 3۶درصد

مشارکت ریتوییت ها: 17هزار و 525: 8۶ درصد
آقای کارشناس در ادامه، در تحلیل این آمار می نویسد: »تعداد اکانت های 
ساخته شده در بازه زمانی جمعه 24 آبان تا یکم آذر رکورد ایجاد اکانت 
در توییتر فارســی را شکست و سؤال اینجاســت که اکانت ها توسط چه 
کسانی ایجاد شــد؟ همچنین براساس توییت ها و ریتوییت های کاربران، 
بیشترین فعالیت توسط شبکه سازمان منافقین صورت گرفته است. عالوه 
بر این، حجم توییت و ریتوییت های کاربران از ایران به نسبت کشور های 
دیگر کمتر است که این موضوع وضعیت سازمان ارسال کننده توییت های 

ارسالی را مشخص می کند«.

 مجازآباد
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ورزش
با کسب پیروزی نزدیک مقابل گل گهر سیرجان

 راهپیمایی سرخ ها 
به نزدیکی صدر

لیگ قهرمانان آسیا؛ کار راحت استقالل و شهرخودرو 

پرسپولیس در گروه صدرنشینان 
سپاهان در گروه مرگ

وقتی که تب فرمانرواست
رقیه توسلی: چای می ریزم و قوطی توت 
را می گذارم روی داشبورد و عطسه می زنم. 

تب فرمانرواست و لرز وزیرش است.
پسرک ۹-8 ماهه دارد توی ماشین بغلی با 
آهنگ می رقصد. دلم برایش ضعف می رود 
اما نای واکنش نــدارم. منتظرم داروها را 

بگیرد آقای همسر. 
پنج دقیقه انتظار انگار می شود پنج ساعت. ناگزیر پلک های داغم را می بندم.

به دقیقه نمی رسد که ماشین تکان می خورد، فکر می کنم لرز است. همراه که 
می شود با هوار و فحش و فریاد، چشم باز می کنم. 

دو نفر یقه هم را گرفته اند و دارند در مجاورتم همدیگر را کتک باران می کنند. 
لگدپرانی هم، یکی یک َقران.

تبدار ُزل می زنم به دوروبر. از پسرک رقصنده دیگر خبری نیست. مبدل شده 
به بیننده ای هاج و واج که مبهوت پیاده روست. همانجا که دو نفر خشمگین با 

گود زورخانه اشتباه گرفتندش.
مملو از تماشاچی می شود خیابان. شیشه را می دهم پایین و با حنجره ای که 
به خشکی کویر لوت است علت درگیری را از خانومی می پرسم. می گوید سر 

جای پارک دارند همدیگر را له و لورده می کنند.
دلم برای ســبک تربیتمان می ســوزد و می افتم به هذیان گویی؛ شــاخ و 
شانه کشــیدن دردها و مردها چقدر به هم شبیه است! چرا تابلو حمل با 
جرثقیل داریم اما تابلو حمل آدم های داغ و سمی نداریم؟ احیاناً این فیلم 
برای کودکان زیر یک ســال حاوی تصاویر خشن نیست؟ دمنوش آویشن 
»عزیز« و چای جناب قنبر کجا و این چای بی رنگ و بخار کجا؟ راســتی 

مگر جای پارک، قفل فرمان می خواهد؟
ته نوشت یک: آقای همسر دســت یک طرف دعوا را چسبیده و می کشاند 
سمت ماشین. بطری آبی از من می گیرد و از او می خواهد که چند قلپ بنوشد. 
می شــنوم که آرام دارد به مرد غریبه می گوید: بدبختی ما آدما اینه که چشِم 
شیطون بین نداریم. این دفعه اشکال نداره اخوی اما بعد از این با کسی گالویز 

نشو. شیطون تو نخ آدمای کم صبره.
دو: به لیست افراد سمی و سوزانی که باید دوری کرد ازشان، دعوایی ها و کم 
صبرها را اضافه می کنم. در ردیف آنان که از همه چیز شکایت می کنند، تلخ 

زبان ها، دروغگویان، متملق ها و نامهربانان.

حمله به غذاخوری افسران گارد جاویدان رژیم شاهنشاهی چرا انجام شد؟

معمای لویزان
فتح اهلل زاده در گفت و گو با قدس: 

به وزیر برنامه  دادم

روایت مجازی

روزمره نگاری

گفت وگو با فائضه غفار حدادی مؤلف معروف ترین آثار درباره شهدای موشکی 

نویسنده باید نگران سرنوشت اثرش باشد
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لیپی: ساری چوپ جادو ندارد که اوضاع را یکدفعه تغییر دهد
ورزش: سرمربی پیشین تیم ملی ایتالیا معتقد اســت باید به سرمربی یووه زمان داد. 
مارچلو لیپی می گوید: »یوونتوس این فصل تنها در یک بازی شکست خورده و پیش از 
بازی مقابل التزیو متحمل باخت نشده بود. مائوریتزیو ساری نیاز به زمان دارد. او چوپ 
جادو ندارد که اوضاع را یکدفعه تغییر دهد.«وی درباره اینتر نیز اظهار داشــت: »هنوز 
خیلی زود است که در این باره صحبت کنیم. کونته کارش را خیلی خوب در اینتر انجام 
می دهد اما به اعتقاد من اینتر تنها مدعی قهرمانی کســب اسکودتو نیست و التزیو هم 

می تواند خودش را در زمره مدعیان قرار دهد.«

گتوسو با ناپولی قرارداد بسته است؟
ورزش: جان لوکا دی مارتزیو خبرنگار و کارشناس شبکه اسکای اسپورت ایتالیا اعالم 
کرد که باشگاه ناپولی از هم اکنون جانشین کارلو آنچلوتی را انتخاب کرده و گزینه اش هم 
کسی نیست جز جنارو گتوسو که توسط دی لورنتیس انتخاب شده است. طبق ادعای 
دی مارتزیو، ناپولی با گتوسو قراردادی 18 ماه بسته که تا پایان فصل آینده اعتبار دارد. او 
همچنین مدعی شده که آنچلوتی با وجود قطعی شدن صعود ناپولی به مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا این مربی ایتالیایی از سمت خود کناره گیری می کند تا بازیکن 

و سرمربی مطرح سابق میالن به جای او روی نیمکت ناپولی بنشیند.

سولسشر: راشفورد مثل کریس رونالدو خواهد شد
ورزش: سرمربی منچستریونایتد معتقد است: مارکوس راشفورد می تواند در آینده به ستاره ای 
در حد و اندازه کریستیانو رونالدو تبدیل شود. اوله گنار سولسشر می گوید: »مقایسه راشفورد و 
کریس رونالدو خیلی راحت است، مهارت های تکنیکی، شکل بدنی، روحیه و ویژگی های آن ها 
به هم شباهت دارد. این جوان شانس خیلی زیادی دارد که به یک فوتبالیست درجه یک تبدیل 
شود. امیدوارم او به حرکت در همین مسیر ادامه بدهد. نمی خواهم بگویم که او باید چند گل 
بزند تا به آن حد برسد. او تا زمانی که مثبت باشد، از افتادن به حاشیه ها خودداری کند و خودش 

را به موقع در مقابل دروازه صاحب توپ کند مسلما گل خواهد زد.«

فیفا: دامنه تحریم های فوتبال روسیه را روشن می کنیم
ورزش: کمیته اجرایی آژانس جهانی ضددوپینگ روز دوشنبه محرومیتی چهار ساله  علیه روسیه 
اتخاذ کرد. بر اساس این تصمیم روسیه از میزبانی و شرکت در رقابت های المپیک، پارالمپیک و 
رقابت  های جهانی رشته های ورزشی مختلف محروم شده است. ورزشکاران مجاز روسی نیز برای 
شرکت در رقابت های المپیک و جهانی بدون پرچم و سرود ملی به میدان خواهند رفت. سرویس 
رسانه ای فدراسیون جهانی فوتبال در همین رابطه اعالم کرد: فیفا به تصمیمی که در کمیته اجرایی 
وادا گرفته شد توجه کرده است. فیفا پس از تماس هایی با وادا و فدراسیون ورزش های المپیک 

تابستانی دامنه تحریم های روسیه در ارتباط با فوتبال را روشن خواهد کرد.

امین غالم نژاد: قرعه کشی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در 
فصل ۲۰۲۰ دیروز در کواالالمپور مالزی برگزار شد و رقبای 
نمایندگان کشورمان در این مسابقات مشخص شدند. در 
این فصل از رقابت ها، فوتبال ایران ۲+۲ ســهمیه دارد که 
تیم های پرسپولیس و سپاهان سهمیه حضور مستقیم در 
این بازی ها را دارند و دو تیم استقالل و شهر خودرو نیز باید 
با بازی در پلی آف شرایط حضور در مرحله نهایی مسابقات 
را بدست بیاورند.استقالل روز اول بهمن میزبان برنده دیدار 
الفیصلی اردن و الکویت کویت است و در صورت برتری 8 
بهمن میهمان الریان قطر خواهد بود و در صورت برتری به 
مرحله گروهی راه پیدا می کند.شهر خودرو نیز اول بهمن با 
برنده دیدار چنای سیتی هند با الرفاع بحرین در مشهد بازی 
می کند و در صورت پیروزی روز 8 بهمن میهمان السیلیه 
قطر می شود و در صورتی که به پیروزی برسد راهی مرحله 
گروهی خواهد شد.قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا در دو 
منطقه غرب و شرق قاره انجام می شود که در نهایت پس از 
برگزاری بازی های مرحله گروهی و حذفی، تیمی از منطقه 
غرب و تیمی از منطقه شرق راهی فینال می شوند که فینال 

این مسابقات نیز به صورت رفت و برگشت برگزار می شود

منطقه غرب آسیا
گروه A؛ الوحده امارات- الشرطه عراق- برنده پلی آف الریان 
قطر با )برنده الفیصلی اردن -الکویت کویت با استقالل( و 
برنده پلی آف االهلی عربستان با )برنده لوکوموتیو ازبکستان 

و استقالل تاجیکستان(
گروه B؛ الهالل عربســتان- الشــباب امارات- پاختاکور 
ازبکستان- برنده پلی آف  السیلیه قطر با )چنای سیتی هند 

-الرفاع بحرین - شهر خودرو(
گروه C؛ الدحیل قطر- التعاون عربستان- الشارجه امارات- 

پرسپولیس

 گروه D؛ سپاهان -الســد قطر- النصر عربستان- - برنده 
پلی آف العین امارات با )بنیادکار ازبکستان -الزوراء عراق(

ACL خواندنی های
*در تاریخ لیگ قهرمانان آســیا، ســپاهان، ذوب آهن و 
پرسپولیس به فینال رسیدند اما هیچ وقت قهرمان نشدند؛ آیا 

سرانجام این فصل چنین طلسم شکنی ای انجام می شود؟
*نایب قهرمان این فصل لیگ قهرمانان آســیا نیز در جام 
جهانی باشگاه ها حضور خواهد داشت و این فرصت بسیار 

خوب برای تیم های ایرانی است.
*هدایت تیم التعاون هم گروهی پرسپولیس برعهده پائولو 

سرمربی فصل گذشته صنعت نفت آبادان است.
*نکته جالب این که در صورتی که استقالل تاجیکستان، 
 از سد لوکوموتیو و االهلی عربستان بگذرد و استقالل هم 
پلی آف خود را پشت سر بگذارد، دو تیم همنام در یک گروه 

جای خواهند گرفت!
*شهر خودرو، السیلیه، چنای سیتی هند و پرث گلوری 
استرالیا تنها تیم هایی هستند که برای اولین بار در لیگ 

قهرمانان آسیا حاضر می شوند.
*این فصــل نیز مســابقات لیــگ قهرمانان آســیا با 
توپ اختصاصــی ACL برگزار خواهد شــد. پیش تر 
کنفدراســیون فوتبال آسیا توپ مشــخصی برای این 
مسابقات نداشت و به شکلی معمولی توپ های هرساله 

نایک را انتخاب می کرد.
*کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته تا امسال یک 
سهمیه را به قهرمان فصل گذشته اختصاص دهد. غیبت 
کاشــیما آنتلرز در لیگ قهرمانان۲۰19 بسیار تعجب آور 
بود و البته دستمایه تمسخر AFC نیز شد. دبیرکل این 
کنفدراسیون می گوید که چنین کاری مطابق با شیوه های 

نوین فوتبال در جهان است.

ورزش: هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر باشگاه های 
کشور با پیروزی پرسپولیس، نفت مسجد سلیمان و توقف 

صنعت نفت آبادان به پایان رسید.
در بوشهر آبادانی ها موفق شــدند یک امتیاز سخت را 
از شاهین بدســت بیاورند. این بازی یک بر یک شد و 
نکته جالب اینجا بود که هر دو گل از روی نقطه پنالتی 
بدست آمد. آل کثیر و مالکی پنالتی های خود را در این 
دیدار به گل تبدیل کردند تا صنعت نفت با این تساوی 

۲۳ امتیازی و شاهین قعرنشین هم ۶ امتیازی بشوند.
 در دیگر بازی دیروز تیم نفت مسجد سلیمان در خانه 
خود از تیم سایپا پذیرایی کرد که این مسابقه با نتیجه ۲ 

بر یک به سود نفت به پایان رسید.
 رضا جعفری )۳8( برای ســایپا و عماد میرجوان )۴9( 
و فرزاد حاتمی )8۵( برای نفت مسجد سلیمان گلزنی 
کردند. سایپا در این بازی، رکورد بد مدت ها گل نزدن 
خود را شکست اما نتوانست امتیازی را به حساب خود 
واریز کند. نفت مسجد سلیمان با این برد ۲۲ امتیازی 
شــد و به رده ششــم جدول صعود کرد و با این نتیجه 
رکورد شکســت ناپذیری های خود را نیز در این فصل 

حفظ کردند. 
سایپا هم در ادامه روند ناکامی هایش، با این باخت 11 

امتیازی و در رده سیزدهم جدول باقی ماند.
 نارنجی پوشان هفتمین باخت خود را در این فصل برابر 

نفت تجربه کردند.
اما در آخرین بازی دیروز پرسپولیس مقابل گل گهر در 
حالی که بازی را خوب شروع نکرده بود اما با پیشرفت 
در نیمه دوم در نهایت سه امتیاز را بدست آورد. در نیمه 
اول شاگردان جاللی بازی بسته ای ارائه دادند و طرح و 
برنامه سرخ ها برای رسیدن به گل به جایی نرسید. در 
نیمه دوم اما شوت وحشتناک ترابی مقاومت میهمان 

را شکست و پرسپولیس را صاحب گل کرد. ترابی بدون 
احتساب این گل نیز بهترین بازیکن قرمزپوشان بود و 
حتی گل دوم که علیپور با کمک مدافع حریف به ثمر 
رساند نیز روی پاس ترابی به دست آمد. البته شیرینی 
این برد با ضربه سر علیرضا ابراهیمی روی سانتر بهنام 
بــرزای در دقیقه 88 اندکی برای هــواداران حاضر در 
ورزشــگاه آزادی تلخ شــد اما در نهایت پرسپولیس با 
کســب پیروزی ۲-1 مقابل گل گهر ســیرجان به کار 

خود خاتمه داد.

حمیدرضا عرب: جدی ترین گزینه مدیرعاملی باشگاه 
استقالل آرامش را اولویت کنونی استقالل می داند و بر 
این باور است که باید شرایطی ایجاد شود تا این تیم روی 
نوار پیروزی گام بردارد. فتح اهلل زاده درحالی که به نقل 
از برخی جریان های خبری مدیرعامل باشگاه استقالل 
شده پس از خروج از وزارت ورزش و جوانان پاسخگوی 

سؤال های ما بود.

جلسه شما با وزیر ورزش و جوانان برای حضور در 
باشگاه استقالل به کجا انجامید؟

دو شــب پیش آقــای داورزنــی از وزارت ورزش و 
جوانان با من تمــاس گرفتند و گفتنــد آقای وزیر از 
شما برنامه خواســته اســت. من هم صبح دیروز به 
وزارت ورزش رفتم تــا دراین باره گفــت وگو کنیم. 
آقای داورزنی از عالقه وزیر برای ســپردن مسئولیت 
مدیرعاملی استقالل به من گفتند اما من نمی  خواستم 
بدون برگزاری نشســت مســئولیتی را در باشــگاه 
اســتقالل بپذیرم. باید می دانســتم که توقع وزارت 
ورزش و جوانــان از من چیســت و البتــه خودم چه 
درخواســت هایی دارم. برای همین نشست حضوری 

را بهترین راهکار دانستم و به وزارت ورزش رفتم.

در این نشست چه صحبت هایی مطرح شد؟
من برنامه هایم را اعالم کردم. بخشــی از آن برنامه های 
اقتصادی بود و بخشی هم برنامه بازگشت استراماچونی 
و احیانا اگر نشد انتخاب سرمربی جدید. با هم گپ زدیم 
و برخی کدورت ها نیز برطرف شد. آن ها برنامه های من 
را شنیدند و قرارشــد به زودی درباره آن تصمیم گیری 
کنند. مشخصا کسی که باید در این باره تصمیم نهایی را 

اتخاذ کند آقای وزیر است.

 اما برخی منابع از قطعی شدن حضور شما پرده 
برداشتند.

به هرحال تا چیزی به طور رسمی اعالم نشود نمی توان 
درباره اش نظر دارد. باید حکم صادر شود تا بگوییم من 
مدیرعامل باشگاه استقالل هستم. اگر قسمت بود به کار 
ادامه می دهم و اگر هم به استقالل کمک می کنم. در این 
شرایط همه باید دست به دست هم بدهیم تا استقالل را 

به آرامش برسانیم.

بازگشت استراماچونی میسر است؟
می شود او را بازگرداند. اما اگر هم نشد روی گزینه های 
دیگر فکر می کنیم. اجازه بدهید کار نهایی شود تا درباره 

ایشان دقیق تر صحبت کنیم.

فکر نمی کنید بازگشت شما بازخوردهایی داشته 
باشد. بعد از مطرح شــدن نام شما صحبت هایی 
علیه تان شد. مثال واعظ آشتیانی حرف هایی به 

زبان آورد. 
ببینید من می  خواهم به رشــد اســتقالل کمک کنم و 
تصمیم گرفتم بعد از معرفــی صحبتی دراین باره انجام 
ندهند. هرکسی دوست دارد مصاحبه کند. من جوابی 
برای آن ها ندارم چــون می  خواهم اســتقالل آرامش 
 داشته باشد. آرامش استقالل برای من از هر چیز دیگری 

مهم تر است. 

جواد زرینچه هم صحبت هایی علیه شما کرد.
فایلی از زبان من منتشر شد که پس و پیش شده بود و 
من بی گمان شکایت خواهم کرد. اما درباره آقا جواد هم 
باید بگویم که او بزرگ باشگاه استقالل است و من دیگر 

صحبتی درباره او نخواهم داشت.

امیرمحمد سلطان پور: دور گروهــی رقابت های لیگ 
قهرمانان باشــگاه های اروپا امشــب به پایان می رسد تا 
تکلیف 1۶ تیم نهایی صعود کننده به دور حذفی رقابت ها 
مشخص شود. همچنین ما شاهد مشخص شدن هشت 
تیم راه یافته به رقابت های لیگ اروپا خواهیم بود، یعنی 
تیم هایی که در گروه های خود نتوانســته اند در بین دو 
تیم برتر قرار گرفته و سوم شدند تا تنزل را تجربه کرده و 
راهی مسابقات درجه دوم اروپایی شوند. برخالف دیشب 
که در تمامی گروه ها خطر حــذف و یا امید صعود برای 
بسیاری از تیم ها وجود داشت اما در گروه هایی که امشب 
شاهد برگزاری آن خواهیم بود در دو گروه کاماًل تکلیف 
صعودکننده مشخص شــده و در دو گروه دیگر با وجود 
قطعی شدن سرگروه، تیم ها برای قرارگیری در رتبه دوم 
و کسب آخرین ســهمیه های باقی مانده برای راهیابی 
به مرحله حذفی مبارزه خواهند کــرد. در زیر وضعیت 

گروه های A، B، C و D را بررسی می کنیم:

گروه A؛ غول ها پریده اند
همان گونه که در زمان قرعه کشــی لیگ قهرمانان این 
فصل می توانستیم حدس بزنیم، تیم های پاری سن ژرمن 
و رئال مادرید صعود خود به مرحله حذفی را پیش از موعد 
قطعی کرده اند. در این راه رئال شــاید یه کم به دردسر 
افتاد اما در نهایت کار خود را به خوبی به انجام رســاند. 
پاریسی ها هم به جز این تســاوی در بازی قبلی مقابل 
سپیدپوشان در سانتیاگو برنابئو، همه بازی های خود را 
برده و به عنوان سرگروه صعود کرده اند؛ اتفاقی که مسلماً 
می تواند شانس آن ها را برای برخورد به تیمی ضعیف تر 
در زمان قرعه کشی مرحله حذفی افزایش دهد. البته در 
گروه A هنوز تعیین تیم راه یافته به لیگ اروپا باقی مانده 
و دو تیم بروژ با سه امتیاز و گاالتاســرای با دو امتیاز در 

دیدارهای سخت امشب خود به دنبال آن خواهند بود.
امشب از ســاعت ۲۳:۳۰ پاریس میزبان گاال است و در 
همین ساعت شاگردان زیدان در بروژ به میدان خواهند 

رفت.

گروه B؛ دیداری بزرگ اما تشریفاتی
یکی از بازی های بزرگ امشــب لیــگ قهرمانان تقابل 
بایرن مونیخ و تاتنهام اســت. دیداری کــه البته با همه 
جذابیت هایی که می تواند داشــته باشد به دلیل صعود 
هر دو تیم به مرحله بعد به صورت تشــریفاتی در آلیانز 
آرنا برگزار خواهد شد. البته ژوزه مورینیو پس از کسب 
پیروزی دراماتیک تیمش در کامبک مقابل المپیاکوس 
در بازی قبلی در نخســتین حضور به عنوان ســرمربی 
اســپرز در لیگ قهرمانان، امیدوار اســت امشب نتیجه 

مثبتی مقابل باواریایی ها بدست بیاورد تا خاطره شکست 
تحقیرآمیز سفیدپوشــان در بازی رفت در لندن را پاک 
کرده و خود را در دل هواداران جا کند. در این گروه هم 
هنوز تکلیف تیم تنزل پیدا کرده به لیگ اروپا مشخص 
نشده اما شانس ستاره سرخ بلگراد با سه امتیاز نسبت به 
المپیاکوس یک امتیازی بیشتر اســت، اما امشب برای 
قطعی کردن آن باید در آتن حداقل یک مســاوی را از 

نماینده یونانی بگیرد.

گروه C؛ آن یک سهمیه را بگیر!
دیدارهای این گروه شاید بین گروه های چهارگانه امشب 
پیچیده ترین باشــد. درست اســت که منچسترسیتی 
صعود خود را به عنوان تیم نخســت از قبل قطعی کرده 
اما ســه تیم دیگر برای قرارگیری در رتبه دوم و صعود 
به مرحله یک شانزدهم نهایی با یکدیگر مبارزه خواهند 
کرد. شاختاردونتســک، دیناموزاگــرب و آتاالنتا این 
سه تیم هســتند که به ترتیب با ۶، پنج وچهارامتیاز در 
تعقیب یکدیگر قرار دارند. اگر شاختار می خواهد صعود 
کند پیروزی در بازی امشب مقابل میهمان خود آتاالنتا 
کفایت می کند، اما اگر مساوی کنند نباختن شاگردان 
گواردیوال مقابل دینامو این سرنوشت را برای آن ها رقم 

خواهد زد.
دینامو زاگرب با وجود داشتن یک امتیاز بیشتر نسبت به 
نماینده ایتالیا اما به نظر کار سخت تری برای صعود دارد. 
آن ها باید در خانه، سیتی را شکست دهند و شاختار هم 

مقابل آتاالنتا پیروز نشود.
از طرف دیگر آتاالنتا برای صعود باید در اوکراین مقابل 
شاختار پیروز شود و دینامو نتواند سیتیزن ها را مغلوب 

کند.

گروه D؛ آلمان و اسپانیا در نبرد
تکلیف یک تیــم صعودکننــده و یک تیــم بی گمان 
حذف شــده از این گروه مشخص شــده است و امشب 
اتلتیکومادرید و بایرلورکــوزن با هفت و ۶ امتیاز تکلیف 
خود برای صعود یا رفتن به لیگ اروپا را تعیین خواهند 
کرد. لورکوزن از ساعت ۲۳:۳۰ از یووه پذیرایی می کند 
که بانوی پیر صعــودش را پیش از ایــن قطعی کرده و 
احتماالً به چند تن از ستارگان خود نیز استراحت خواهد 
داد. البته سرنوشت فقط در دستان آلمان ها نیست چون 
پیروزی احتمالی مقابل بانوی پیر باید با یک اتفاق بزرگ 
دیگر ترکیب شــده و لوکوموتیو که حذفش از مسابقات 
قطعی اســت باید در واندا متروپولیتانو شــهر مادرید 
شاگردان دیگو سیمئونه را متوقف کنند که امری بعید 

به نظر می رسد.

لیگ قهرمانان آسیا؛ کار راحت استقالل و شهرخودرو 

پرسپولیس در گروه صدرنشینان، سپاهان در گروه مرگ
با کسب پیروزی نزدیک مقابل گل گهر سیرجان

راهپیمایی سرخ ها به نزدیکی صدر
فتح اهلل زاده در گفت و گو با قدس: 

به وزیر برنامه  دادم
شب آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا

جنگ برای دو بلیت باقیمانده!

ورزش: سرمربی ایتالیایی استقاللی ها 
که اکنون در ایران حضور ندارد امروز در 
مصاحبه ای با روزنامه ایل مساجرو درباره 
خروج خود از ایــران و فعالیت در 
تهران و تیم استقالل به صحبت 
پرداخت.این روزنامه پیش از 
آغاز صحبت ها با استراماچونی 
می نویســد: ایران کشوری 
است که این روزها تحت فشار 
تحریم های اقتصادی قرار دارد 
و به همین دلیل نمی تواند از 
کانال های معمول برای انتقال 
پول اســتفاده کنــد. آن ها 
می توانستند از یکسری از 
درآمدهای خود برای حضور 
در لیگ داخلی و لیگ آسیایی 

اســتفاده کند اما این موضوع نیز امکان پذیر 
نشد.

 تأخیر در پرداخت پول در کشــورهای 
اروپایی هم پیش می آید. به چه دلیل شما 

تصمیم گرفتید باشگاه را ترک کنید؟
بله در پاناتینایکوس هم اتفاق اینچنینی برای 
من افتاد و آن ها با ۶ ماه تأخیر پول قرارداد من را 
می دادند اما اینجا مشکل بزرگی که وجود داشت 
این بود که هیچ نظمی در پرداخت ها نیست و 
عمالً بالتکلیفی حاکم است. درخواست پرداخت 
می دهید و پس از آن هم وارد پروسه ای می شود 

که تکلیف آن مشخص نیست.

بهتر نبود ایران را ترک نمی کردید؟ شما 
می توانستید در ایران بمانید چون آن ها 

دیر یا زود پول شما را می دادند.
از زمانی کــه فیفا تصمیم گرفــت که مدرک 
مربیگری من را معلق کند دیگر نمی توانستم کار 
کنم. پس از نامه فیفا کار کردن برای من ریسک 

بود و ممکن بود که دیگر نتوانم کار کنم.

 خداحافظی شــما سبب شد هواداران 
تیم به خیابان هــا آمدند و وزیر ورزش 
را زیر سؤال بردند و همین طور کانالی 
دیپلماتیــک با ســفارت ایتالیا برای 

بازگرداندن شما راه افتاد.

بدشانســی من همین چیزهاست. قضیه من 
فراتر از ورزش شــد و پیدا کــردن زمینه ای 
سیاســی چیزی بود که من حتی تصورش را 

هم نمی کردم.
امکان بازگشت شما به استقالل چقدر 

است؟
چون اســتقالل باید تمرین و بــازی کند، 
تکلیفم با این تیم تا دو روز آینده مشــخص 
می شود. بازهم می گویم اگر اوضاع به حالت 
عادی برگردد، فردا صبح به ایران برمی گردم.

استراماچونی در راه تهران
گفته می شــود بازیکنان تیم فوتبال استقالل 
تالش می کنند هر چه زودتر استراماچونی را به 
جمع آبی پوشان باز گردانند. وریا غفوری مأمور 

مذاکره با استراست.

فارس: نوشــاد عالمیان که پس 
از ســال ها موفق شــد حضور در 
لیگ های اروپایــی را تجربه کند 
و لژیونر شــود، عملکرد 
خوبی در سال نخست 
حضــورش در لیــگ 
فرانسه و تیم »تورین 
فویــالرد« داشــته 
و بهتریــن بازیکــن 
شــناخته  تیمــش 

می شود.

 پس از چند سال سرانجام 
لژیونر شدی و به فرانسه 
رفتی؟ مسابقات چطور 

بود؟

خیلی خــوب بــود و از عملکــرد خودم 
راضی هســتم. بازی های خوبی را در سال 
نخست انجام دادم و این برایم مهم بود که 
در ابتدای حضــورم در اروپا عملکرد قابل 

قبولی داشته باشم.

مربیان و باشگاه هم از شرایطت رضایت 
داشتند؟

بله. در نیم فصل نخست 1۰ برد و یک باخت 
داشتم و این تیم تاکنون چنین بازیکنی جذب 

نکرده بود.

ظاهراً در مجارستان زندگی می کنید و 
برای مسابقات به فرانسه می روید؟ چرا؟

بله. یک کمپی را در مجارستان پیدا کردیم 
که شرایط خوبی دارد و چند بازیکن ایرانی نیز 
آنجا هستند. من و نیما هم آنجا هستیم و فقط 
برای مسابقه به فرانسه می رویم. دو ساعت با 

پرواز فاصله دارد، اما به هرحال سخت است.

 اگر قیمت دالر باال نمی رفت، آیا باز هم 
لژیونر می شدی؟

اگر دالر باال نمی رفت بازیکنان خارجی  باید به 

ایران می آمدند چون پیش از این پول خوبی 
در لیگ کشورمان پرداخت می شد. در حال 
حاضر با باال رفتن قیمت دالر شرایط متفاوت 
شده و قرارداد من هم طبیعتاً بیشتر از لیگ 

ایران است.

انتخابی المپیک را چطــور ارزیابی 
می کنی؟ فکر می کنی بتوانیم سهمیه 

بگیریم؟
 ۶۴ تیم در رقابت های انتخابی در پرتغال 
حضور خواهند داشــت و واقعــاً کارمان 

سخت است، اما با این شرایط شانس کسب 
سهمیه داریم و ناامید نیستیم. هم من و نیما 
و بازیکنان دیگر مانند هدایی و احمدیان در 
شرایط خوبی هســتیم و تمام تالش خود را 

برای کسب بهترین نتیجه خواهیم کرد.

ضد  حمله

گل سه امتیازی طارمی برای ریوآوه
ورزش: تیم ریوآوه با گلزنی مهدی طارمی میهمانش را شکست داد. بازی 
پایانی هفته سیزدهم لیگ برتر پرتغال بامداد دیروز میان تیم های ریوآوه و 
ویسنته برگزار شد که ریوآوه با گل دقیقه ۶۳ مهدی طارمی از روی نقطه 
پنالتی به برتری یک بر صفر رسید. مهدی طارمی در دقیقه 87 این بازی با 

دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد.

شکایت شهرخودرو از داور دیدار با سپاهان
ورزش: باشگاه شهرخودرو خراسان با تهیه و تنظیم نامه ای از بیژن حیدری، 
داور دیدار این تیم برابر سپاهان در هفته چهاردهم لیگ برتر شکایت کرد. 
باشگاه شهرخودرو معتقد است: حیدری در نتیجه بازی تأثیرگذار بوده و دو 
خطای َهند که به ضربه پنالتی ختم می شد را برای این تیم نگرفته است. 
تصمیمی که مستند به نظر بسیاری از کارشناسان داوری بوده و شهرخودرو 

نیز بر این اساس تصمیم به شکایت از بیژن حیدری گرفته است.

 فدراسیون امارات 
پیشنهاد به کالدرون را تکذیب کرد

ورزش: به نقل از نشریه »البیان«، فدراسیون فوتبال امارات شایعات اخیر 
مطرح شده مبنی بر پیشنهاد این فدراسیون به گابریل کالدرون، سرمربی 
پرسپولیس ایران را تکذیب کرد. محمد بن هزام، دبیر کل فدراسیون فوتبال 
امارات در این باره، گفت: انتخاب مربی به دست کمیته موقت خواهد بود 
که به زودی از سوی مجمع عمومی انتخاب می شود و هیچ گزینه ای هنوز 
مطرح نیست. سعد الحارثی، خبرنگار سعودی دو روز پیش مدعی شده بود 
که فدراسیون امارات پیشنهادی وسوســه برانگیز به سرمربی آرژانتینی 

پرسپولیس داده است.

زرینچه به وعده اش عمل کرد
ورزش: تمرین ریکاوری تیم فوتبال استقالل دیروزدر شرایطی برگزار شد 
که بازیکنان برنامه هایی که استراماچونی در هفته های اخیر برای آن ها در 
نظر گرفته بود را اجرا کردند. همچنین جواد زرینچه که اعالم کرد دیگر در 
تمرینات این تیم شرکت نمی کند دیروز به وعده خود عمل کرد و به محل 

تمرین آبی پوشان نرفت تا جدایی خود را رسمی کند.

خلیل زاده سرپرست استقالل شد
ورزش: نشست وزیر ورزش با گزینه مدیرعاملی باشگاه استقالل بدون معرفی 
قطعی جانشین امیرحسین فتحی به پایان رسید اما مقرر شد یکی از اعضای 
هیئت مدیره سرپرست باشگاه تا زمان انتخاب نهایی مدیرعامل باشد. مازیار 
ناظمی سخنگوی وزارت ورزش در این مورد گفت: تا زمان معرفی مدیرعامل 
مقرر شد که آقای خلیل زاده به عنوان سرپرست باشگاه فعالیت کنند و به 
زودی هیئت مدیره مدیرعامل را معرفی خواهد کرد. ناظمی در مورد زمان 
معرفی مدیرعامل جدید باشگاه نیز گفت: تا پیش از هفته پانزدهم لیگ برتر 
مدیرعامل معرفی خواهد شد.وی در مورد گزینه های مدیرعاملی باشگاه 
استقالل نیز گفت: سه تا چهار نفر برنامه هایشان را به وزیر ورزش ارائه داده اند 

که در حال بررسی است و به زودی مدیرعامل معرفی خواهد شد.

امارات میزبان پرسپولیس مقابل عربستانی ها
ورزش: باشگاه پرسپولیس قصد دارد کشــور امارات را به عنوان میزبان 
خود در بازی با تیم های عربستانی معرفی کند. از این رو نامه نگاری های 
الزم را با فدراسیون فوتبال ایران و امارات ترتیب داده تا در صورت موافقت 
اماراتی ها ورزشگاه محل برگزاری بازی را در دوبی مشخص کند. تیم فوتبال 
پرسپولیس دوازدهم اسفندماه سال جاری با التعاون عربستان بازی می کند.

پیش از حضور در رقابت های راهیابی به المپیک
آخرین اردوی امیدها با دو بازی تدارکاتی در قطر

ورزش: به نقل از ســایت فدراســیون فوتبال، اردوی آماده سازی تیم 
فوتبال امید ایــران از روز ۲۳ آذرماه در مرکز ملــی فوتبال ایران آغاز 
خواهد شــد و این تیم روز ۲9 آذر با حضور کلیه نفرات انتخاب شده از 
سوی سرمربی به منظور برگزاری آخرین اردوی آماده سازی راهی کشور 
قطر می شود. شاگردان حمید استیلی در این اردوی 9 روزه دو مسابقه 
تدارکاتی برابر تیم المپیک قطر و همین طور یکی از باشگاه های قطری 
برگزار خواهند کرد که مســابقه تیم های امید ایران و قطر روز 7 دی و 
مسابقه برابر یکی از تیم های باشــگاهی در روز ۴ دی در دوحه برگزار 
خواهد شــد. امیدهای فوتبال ایران 8 دی ماه به تهران بازمی گردند و 
روز 11 دی به منظور حضور در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا و 

رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ راهی تایلند خواهند شد.

منهای فوتبال

 تیم ملی گلبال
سهمیه پارالمپیک نگرفت

ورزش: تیم ملی گلبال مردان در مرحله فینال قهرمانی آســیا و 
انتخابی پارالمپیک توکیو با شکست برابر چین سهمیه پارالمپیک 
را از دســت داد. تیم ملی گلبال مردان در مرحله فینال قهرمانی 
آســیا با نتیجه 1۰ بر صفر دیدار را به چین واگــذار کرد و نایب 

قهرمان این رقابت ها شد.

 کاپیتان به دنبال آخرین
 سهمیه المپیکی تکواندو

ورزش: یک ســهمیه المپیک توکیو ۲۰۲۰ به نفرات نخســت 
اوزان المپیکی با در نظر گرفتن جمع امتیازات آن ها در مسابقات 
گرنداِسلم تا ژانویه ۲۰۲۰ اهدا خواهد شــد که سجاد مردانی تا 
پایان ماه نوامبر ۲۰19 با کســب 9۳۰ امتیاز در رده دوم سنگین 
وزن های جهان قرار دارد و حاال تا کسب سهمیه المپیک یک گام 
فاصله دارد. »کیو دون« از کره جنوبی با 9۵۰ امتیاز صدرنشــین 

است و مهم ترین رقیب او محسوب می شود.
این نفرات با هدایت فریبرز عســکری و مهــرو کمرانی به عنوان 

سرمربیان در این رقابت ها حضور پیدا می کنند.

استارت دوباره کیانوش برای المپیک
ورزش: کیانوش رســتمی این طور که اعالم کــرده باید در کاپ 
قطر حداقل ۴۰۰ کیلوگرم مجموع را ثبت کند و در همین راستا 
باید آمادگی باالیی داشته باشد. باید دید در نهایت در دسته 9۶ 
کیلوگرم، وزنه برداری ایــران می تواند کدام نماینــده خود را به 

المپیک ۲۰۲۰ اعزام کند؛ کیانوش یا سهراب؟

 محرومیت روس ها 
صدای پوتین را درآورد

ورزش: محرومیت چهار ســاله ای که از سوی آژانس جهانی ضد 
دوپینگ برای ورزش روسیه در نظر گرفته شد، یک شوک بزرگ 
به این کشــور بود. والدیمیر پوتین، در یک کنفرانس مطبوعاتی 
اعالم کرد که تحریم های درنظرگرفته شده در پی تخلفات البراتوار 

مسکو برخالف منشور و روح المپیک است.
رئیس جمهور روســیه در این بــاره گفت: حکــم وادا هیچ گونه 
موضوعیتــی در خصوص کمیتــه ملی المپیک روســیه ندارد و 

این گونه تحریم ورزش کشور خالف منشور المپیک است. 

 نایب قهرمان جهان: 
پول کشتی گیر خوردن ندارد

ورزش: دارنده مدال نقره کشــتی فرنگی جوانان جهان با بیان 
اینکه مسئوالن تیم هیئت کشتی خراسان جنوبی از دادن مبلغ 
اندک قراردادهای کشــتی گیران با وجود گذشت دو ماه از اتمام 
لیگ خودداری کرده اند، گفت: مجمــوع طلب ها به ۵۰ میلیون 

تومان هم نمی رسد! 
بارها با مســئوالن ســازمان لیگ نیز تماس گرفتیم اما فایده ای 
نداشت و به حقمان نرسیدیم. پول کشتی گیر جماعت مگر خوردن 
دارد؟ ما مثل برخی رشــته ها میلیاردی پول نمی گیریم. قرارداد 
خود من فقط ۵ میلیون تومان بود و مجمــوع قراردادهای تمام 
اعضای تیم فکر نکنم به ۵۰ میلیون تومان هم برسد که مبلغ واقعاً 

ناچیزی است اما حقمان را نمی دهند.

حیطه رسانه جای بادیگارد نیست
ورزش: انجمن خبرنگاران و عکاســان ورزشی خراسان رضوی 
با صدور بیانیه ای به حواشــی کنفرانس خبری دیدار ســپاهان 
و شهر خودرو واکنش نشــان داد و خواهان برخورد با سرمربی 

سپاهان شد.
 مشــهدی ها مدعی هســتند امیرقلعه نویی با بادیــگارد در این 
کنفرانس شرکت کرده و به مردم این شهر اهانت کرده است. در 
بخشی از این بیانیه آمده است: انجمن در خصوص توهین به مردم 
محترم و شهیدپرور مشــهد هرگز کوتاه نخواهد آمد و از سازمان 
لیگ و مراجع ذی صالح خواستار رســیدگی به الفاظ به کار برده 
شــده در مورد مردم شریف مشــهد به عنوان خادمان خورشید، 

توسط کادر فنی سپاهان را دارد.

ادامه مربیگری ام در استقالل ریسک بود نوشاد عالمیان: شانس سهمیه 
داریم، اما کارمان سخت است

نوبت دوم: پنج شنبه 1398/10/04

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای نادر کش��ته گر دارای شناسنامه ش��ماره ۱۱۷۰۵۵۷۹۲۹ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۸۰۵۰۹  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خیرالنسا رنجبر    بشناسنامه ۶۸۵ در تاریخ ۹۴/۳/۱۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: ۱- نادر کشته گر  فرزند سلطان دارای 
کد ملی ۱۱۷۰۵۵۷۹۲۹ پس��ر متوفی ۲- علیرضا کش��ته گر  فرزند س��لطان  دارای کد ملی 
۱۱۷۰۶۶۴۷۱۷ پسر متوفی  ۳- حسین کشته گر  فرزند سلطان دارای کد ملی ۳۶۷۴۱۱۵۱۰۷ 
پسر متوفی ۴- محمدرضا کشته گر فرزند سلطان دارای کد ملی ۳۶۶۰۰۳۵۰۸۴ پسر متوفی 
۵- خورش��ید کشته گر فرزند سلطان دارای کد ملی ۳۶۷۲۳۹۷۶۸۷ دختر متوفی ۶- شهین 
کش��ته گر فرزند س��لطان دارای کد ملی ۱۱۷۰۶۲۷۶۹۲ دختر متوفی ۷- معصومه کشته گر 

فرزند سلطان دارای کد ملی ۱۱۷۰۷۳۲۰۹۷ دختر متوفی / متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.۹۸۱۱۴۸۶
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای الیاس خضرائی کاریز دارای شناس��نامه ش��ماره ۰۷۴۰۰۰۹۶۸۰ به ش��رح 
دادخواست به کالسه ۳/۹۸۰۳۴۱ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جالل خضرائی کاریز به شناسنامه ۱۷۴۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۴ در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-  ش��هال خضرائی کاری��زی فرزند صیدمحمد ش ش ۲۱۵۶ متول��د ۱۳۵۰/۶/۳۰ صادره از 

تایباد کاریز همسر متوفی
۲- الی��اس خضرائی کاریز فرزند ج��الل ش ش ۰۷۴۰۰۰۹۶۸۰ متولد ۱۳۶۸/۳/۲۱ صادره از 

تایباد فرزند متوفی 
۳- اوی��س خضرائی کاریز فرزند ج��الل ش ش ۰۷۴۰۲۰۲۳۷۵ متولد ۱۳۷۲/۹/۲۴ صادره از 

تایباد فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. ۹۸۱۱۴۸۷
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۹/۲۰ 

محمد باری
قاضی شورا شعبه شه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای مملکت برشکن کالته ئی دارای شناسنامه شماره ۳۳۱ به شرح دادخواست 
به کالس��ه ۳/۹۸۰۳۲۰ح از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان فرامرز محمودی محس��ن آبادی به شناس��نامه ۰۷۴۰۰۵۷۳۱۶ در تاریخ 
۱۳۹۷/۷/۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به : 
۱-  مملکت برشکن کالته ئی فرزند مصطفی ش ش ۳۳۱ متولد ۱۳۴۹/۱/۱ صادره از تایباد مادر متوفی 

۲- بهرام محمودی محسن آبادی فرزند برات ش ش ۰۷۴۰۱۸۸۷۵۵ متولد ۱۳۷۱/۲/۱۹ صادره 
از تایباد برادر متوفی

۳- شهناز محمودی محسن آبادی فرزند برات ش ش ۷۴ متولد ۱۳۶۶/۱/۱ صادره از تایباد خواهر متوفی
۴- حمیرا محمودی محسن آبادی فرزند برات ش ش ۷۵ متولد ۱۳۶۷/۱/۱ صادره از تایباد خواهر متوفی

۵- س��کینه محمودی محس��ن آبادی فرزند ب��رات ش ش ۰۷۴۰۵۶۳۷۶۹ متولد ۱۳۸۲/۹/۳۰ 
صادره از تایباد خواهر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. ۹۸۱۱۴۸۸
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۹/۲۰ 

محمد باری
قاضی شورا شعبه شه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای حسین پرویزی ساالری دارای شناسنامه شماره    
به شرح دادخواست به کالسه ۳/۹۸۰۳۲۷ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عرفان پرویزی ساالری به شناسنامه   در تاریخ ۹۸/۷/۱۶ در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-  حسین پرویزی ساالری متولد ۱۳۶۷/۹/۷ پدر متوفی 

۲- زهرا نصرالهی متولد ۱۳۶۳/۵/۲۶ مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. ۹۸۱۱۴۸۹
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۹/۲۰ 

محمد باری / قاضی شورا شعبه شه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظ��ر ب��ه اینکه آقای هادی مهدوی کیا دارای شناس��نامه ش��ماره ۰۷۴۹۸۱۴۳۰۶ به ش��رح 
دادخواست به کالسه ۳/۹۸۰۳۴۲ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان نورمحمد مهدوی کیا به شناس��نامه ۳۹۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-  صغری باجرات فرزند غالم سرور ش ش ۸۸۴ متولد ۱۳۴۶/۳/۱ صادره از تایباد همسر متوفی 
۲- محمدمه��دی مهدوی کیا فرزند نورمحم��د ش ش ۰۷۴۹۴۰۳۰۵۵ متولد ۱۳۶۱/۱۱/۲۰ 

صادره از تایباد فرزند متوفی 
۳- ه��ادی مهدوی کیا فرزند نورمحم��د ش ش ۰۷۴۹۸۱۴۳۰۶ متولد ۱۳۶۷/۷/۱ صادره از 

تایباد فرزند متوفی 
۴- عل��ی رضا مهدوی کیا فرزند نورمحمد ش ش ۰۷۴۰۴۰۴۸۵۷ متولد ۱۳۷۸/۲/۲۶ صادره 

از تایباد فرزند متوفی 
۵- نرگ��س مهدوی کیا فرزند نورمحم��د ش ش ۰۷۴۹۷۵۷۶۸۱ متولد ۱۳۶۴/۱/۱ صادره از 

تایباد فرزند متوفی 
۶- نس��رین مهدوی کیا فرزند نورمحم��د ش ش ۰۷۴۰۲۲۴۷۷۸ متولد ۱۳۷۳/۵/۱۰ صادره 

از تایباد فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. ۹۸۱۱۴۹۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۹/۲۰ 

محمد باری
قاضی شورا شعبه شه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای حس��ن مرش��دلو فرزند محمدتقی به ش��ماره شناسنامه ۵۸۵ به استناد دو 
برگ استش��هادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت دفترچه ای به ش��ماره س��ریال 
۶۳۷۱۵۹  به میزان ش��ش س��هم و سه چهارم سهم مشاع از ۹۶ س��هم ششدانگ یک قطعه 
دالس��تان به ش��ماره پالک ۳۶ فرعی مفروز از۱- اصلی بخش ۴ زبرخان که متعلق به نامبرده 
می باش��د به علت س��هل انگاری  مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که 
سند مالکیت مزبور ذیل دفتر ۲۳ صفحه ۴۳۲ ذیل شماره ثبت ۳۷۰۶ به نام حسین مرشدلو 
فرزند محمدتقی ثبت و س��ند صادر گردیده و سپس به موجب خالصه سند قطعی به شماره 
۷۰۸۶۶ مورخه ۱۳۷۲/۰۲/۰۵ دفترخانه اس��ناد رس��می ۲۵ نیشابور والیتا به متقاضی انتقال 

گردیده اس��ت و دفتر امالک بی��ش از این حکایتی ندارد.لذا به اس��تناد ماده ۱۲۰ آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د  ظرف مدت ده روز ازتاریخ 
انتش��اراین آگهی اعتراض کتبی 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 س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی 

وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار:  ۹۸/۰۹/۲۰  آ-۹۸۱۱۴۹۵
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

شهرستان سیاهکل 
نظ��ر ب��ه اینکه در اجرای م��واد ۱۸،۱۷،۱۵،۳ قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رس��می و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن متقاضی ذیل با ارائه اسناد 
و امالک عادی و اس��ناد مشاعی درخواست صدور س��ند مالکیت نموده و پرونده موردنظر در 
هیئت موضوع قانون مذکور مصوب ۹۰/۰۹/۲۰ مجلس ش��ورای اسالمی مطرح نهایتا منجر به 
صدور رای جهت اخذ س��ند مالکیت گردیده اس��ت لذا مراتب به استناد ماده ۳ قانون مذکور 

دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت عمومی آگهی می گردد.
قریه للم سنگ ۱۰۵ بخش ۱۶ گیالن 

۱- پالک ۲۹ مفروز از ۱ در مالکیت آقای منصور جهانگرد ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر یک باب انباری به مساحت ۴۴۶/۲۶ مترمربع به مالکیت رضا جهانگرد کرفستانی 

ل��ذا ه��ر کس اع��م از مجاوران و صاحبان حقوق و مالکین مش��اع نس��بت ب��ه اصل و حدود 
و مف��روزی پالک فوق واخواهی داش��ته باش��د می تواند از تاریخ انتش��ار آگه��ی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد شهرس��تان س��یاهکل تحویل و ظرف مدت یکماه به 
مراجع قضایی صالحه دادخواست تسلیم و گواهی آن را به اداره متبوعه تحویل نماید در غیر 
اینصورت پس از تقاضای مدت قانون مذکور برابر مقررات نس��بت به صدور س��ند مالکیت نیز 

مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود .۹۸۱۱۴۷۶
م الف ۴۱۹۵

تاریخ نوبت اول :۱۳۹۸/۰۹/۲۰
تاریخ نوبت دوم :۱۳۹۸/۱۰/۴ 

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل  /  همایون فالحتکار

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

امالک واقع دربخش14 یزد – صادق آباد تفت
 132فرع��ی 6- اصل��ی – آق��ای نص��راهلل صادق��ی ص��ادق آب��اد شش��دانگ خان��ه باغچ��ه 
بطورمف��روز قس��متی از پالک ثبت��ی برابر به مس��احت 374 مترمربع بموجب رای ش��ماره 
139860321006002087مورخ 1398/08/22واقع در روستای صادق آباد خریداری عادی  

مع الواسطه  از غالمرضا صادقی صادق آباد مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9811478
نوبت اول: چهارشنبه 1398/09/20            نوبت دوم: پنج شنبه 1398/10/05

امیر حسین جعفری ندوشن  /  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش16 یزد – سانیج و توابع 
 48فرع��ی 76- اصل��ی – خانم عصمت منتظری هدش شش��دانگ خانه باغچ��ه بطورمفروز 
قس��متی از پ��الک ثبت��ی براب��ر ب��ه مس��احت 941/50 مترمرب��ع بموج��ب رای ش��ماره 
139860321006002084مورخ 1398/08/21واقع درخس��کک س��انیج تفت برابر مالکیت 

مشاعی و خریداری عادی از مسعود صادقیان مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9811479
نوبت اول: چهارشنبه 1398/09/20
نوبت دوم: پنج شنبه 1398/10/05

امیر حسین جعفری ندوشن      
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش6 یزد – تفت و توابع 
 2379 اصلی – آقای احمد دهقانی تفتی شش��دانگ باغ  پالک ثبتی برابر به مس��احت 957 
مترمربع بموجب رای ش��ماره 139860321006002210مورخ 1398/09/03واقع در تفت 

موروثی و خریداری عادی از وراث حسین دهقان تفتی مالک رسمی
1فرعی 2811 اصلی – آقای احمد دهقانی تفتی ششدانگ خانه مخروبه پالک ثبتی برابر به مساحت 
202/30 مترمربع بموجب رای ش��ماره 139860321006002208مورخ 1398/09/03واقع در 

تفت موروثی و خریداری عادی از وراث حسین دهقان تفتی مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9811480
نوبت اول: چهارشنبه 1398/09/20         نوبت دوم: پنج شنبه 1398/10/05

امیر حسین جعفری ندوشن / رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش16 یزد – سانیج و توابع 
 181فرعی 24 - اصلی – آقای جواد دهقانی س��انیج شش��دانگ زمین مزروعی پالک ثبتی 
برابر به مس��احت 526/10 مترمربع بموجب رای ش��ماره 139860321006002153مورخ 
1398/08/27واق��ع درمحله موروک س��انیج تفت انتقال عادی مع الواس��طه از جمال الدین 

شریعتمداری مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9811481
نوبت اول: چهارشنبه 1398/09/20  نوبت دوم: پنج شنبه 1398/10/05

امیر حسین جعفری ندوشن / رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش6 یزد – تفت و توابع 
 2360- اصل��ی – آق��ای بهمن فیروزمند شش��دانگ خانه باغ پالک ثبتی برابر به مس��احت 
3467/50 مترمربع بموجب رای شماره 139860321006002188مورخ 1398/09/02واقع 

در سرده تفت  خریداری عادی مع الواسطه ازخداداد آبادانی مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9811482
نوبت اول: چهارشنبه 1398/09/20
نوبت دوم: پنج شنبه 1398/10/05

امیر حسین جعفری ندوشن      
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک  168 فرعی از 145-اصلی واقع 
در بخش ش��ش سیستان اراضی قریه پودینه  مورد تقاضای عزیزاله سارانی  که تاکنون بعمل 
نیامده اس��ت لذا بر حس��ب تقاضای کتبی نامبرده تحدیدحدود در روز سه شنبه 98/10/17 
در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد بدینوس��یله به اطالع مجاورین و مستدعی ثبت پالک 
فوق می رس��اند تا در روز تعیین ش��ده در محل حضور بهم رس��انند در صورتیکه مس��تدعی 
ثب��ت پالک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداش��ته باش��د تحدید ح��دود بر طبق اظهار 
مجاوری��ن برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آم��د و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت س��ی روز پذیرفته خواهد شد 
ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب س��ال 
1373- اعت��راض ب��ه تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت می باید 
توس��ط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض بمرجع ثبتی با تقدیم دادخواست 
بمرج��ع ذیص��الح قضایی صورت پذیرد گواهی الزم از دادگاه زاب��ل اخذ و به اداره ثبت محل 

تسلیم و رسید دریافت دارد و اال حق او ساقط خواهد شد. 9811483
تاریخ انتشار:شنبه 98/9/20 م الف:1124

مهدی پهلوانروی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رضا خواجه داد میری دارای شناس��نامه ش��ماره 3673710869 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 980624 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان جواد خواجه داد میری    بشناس��نامه 56 در تاریخ 98/8/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذیل: 1- رضا خواجه 
داد می��ری  فرزند عب��اس دارای کد ملی 3673710869 پدر متوف��ی 2- فاطمه خواجه داد 
می��ری   فرزند ج��واد  دارای کد ملی 3661332422 دختر متوفی  3- س��عیده خواجه داد   
فرزند بهروز دارای کد ملی 3621928979 همسر متوفی 4- ناهید  خواجه داد  فرزند بدیل 

دارای کد ملی 3670367772 مادر متوفی  / متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 9811484  م الف: 1320
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم عصمت مالشاهی دارای شناسنامه شماره 3673557238 به شرح دادخواست به کالسه 
980543 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کبری کهخائی بشناس��نامه 730 در تاریخ 94/7/9 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذیل: 1-عصمت مالش��اهی فرزند محمد 
بش��ماره ملی 3673557238 دختر متوفی 2- رضا مالشاهی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1489 پس��ر متوفی 3- علی مالشاهی فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 3670630125 پسر 
متوفی 4- مهدی مالش��اهی فرزند محمد بشماره شناس��نامه 36770223851 پسر متوفی 
5- فاطمه مالش��اهی فرزند محمد بش��ماره ملی 3670618473 دخت��ر متوفی 6- خدیجه 
مالشاهی فرزند محمد بشماره ملی 3670618481 دختر متوفی 7- صدیقه مالشاهی فرزند 

محمد بشماره ملی 3670621628دختر متوفی   / متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.9811485  م الف: 1318
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل
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فرهنگ و هنر

خبر

در قالب پروژه »با من بخوان«
علیرضا قربانی قطعه »اهلل مزار« را منتشر کرد

مهر: تازه ترین قطعه موسیقایی 
علیرضا قربانی، خواننده موسیقی 
ایرانی در چارچوب پروژه »با من 
بخوان« بــا عنوان »اهلل مزار« در 

دسترس مخاطبان قرار گرفت.
جدیدترین قطعه پروژه »با من 

بخوان« با صدای»علیرضا قربانی« منتشر شد. این اثر به نام »اهلل مزار« 
براســاس یک قطعه عاشقانه از موسیقی محلی خراسان و با موسیقی و 

تنظیم »حسام ناصری« تهیه شده است.
این قطعه که میکس و مســترینگ آن توسط آرش پاکزاد انجام گرفته 
با نوازندگی کمانچه ســامان صمیمی، نوازندگی دوتار ســعید نودهی، 
نوازندگی ســازهای کوبه ای ذکریا یوسفی و همخوانی مهگل صفدری و 

نگین گودرزی آماده انتشار شده است.
اهلل مزار یکی از قطعات محبوب کنســرت های بهار و تابســتان امسال 
علیرضا قربانی در تهران و شهرستان ها بود. این اثر در ۴۳ سانس اجرای 
»با من بخوان« با صدای این خواننده با پرفورمنس ویژه ای در تهران اجرا 

می شد و بازخورد زیادی برای این خواننده و گروهش به دنبال داشت.
از ســوی دیگر پس از موفقیت کنســرت های »با من بخوان« با صدای 
علیرضا قربانی در تهران، قرار اســت اجراهــای این خواننده برای فصل 

زمستان تمدید شود.

ترکیه هم مراسم »نوبل« را تحریم کرد
ایســنا: ترکیه اعــام کرد در 
اعتراض به اهــدای جایزه نوبل 
ادبیــات بــه »پیتــر هاندکه« 
نویســنده اتریشــی،  در کنــار 
»آلبانــی« و » کوزوو« مراســم 

رسمی نوبل را تحریم می کند.
به نقل از رویترز  انتخاب »پیتر هاندکه«  به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات 
سال ۲۰۱۹ به دلیل حمایت های این نویسنده از  »اسلوبودان میلوشویچ« 
رئیس جمهور سابق صربستان انتقادهای فراوانی را به دنبال داشت. چندی 
پیش وزیر امور خارجه »کوزوو«  از شــرکت نکردن نماینده این کشــور 
در مراسم رسمی نوبل امسال خبر داد. مقام های »آلبانی« نیز از حضور 
نیافتن سفیر این کشور در مراسم رسمی نوبل خبر دادند. حاال ترکیه هم 

برای تحریم این مراسم به »آلبانی« و »کوزوو«  پیوسته است.
»میلوشویچ« به رهبری جنایت های جنگی که توسط ارتش صربستان  در 

بوسنی، کوزوو و کرواسی در دهه ۹۰ میادی رخ داد، متهم بود.
سفیر ترکیه در سوئد به رسانه ترکیه ای »حریت«  اعام کرد در راستای 
حمایت از »آلبانی« و »کوزوو« برای تحریم مراسم رسمی نوبل، او نیز در 

این مراسم شرکت نخواهد کرد.
روز سه شنبه »پیتر هاندکه« ۹ میلیون کرون )۹۳۵ هزار دالر( جایزه نوبل 
را دریافت خواهد کرد. تمامی سفیران حاضر در سوئد به مراسم رسمی 

اهدای این جایزه دعوت می شوند.
»هاندکه«  در نشست خبری که روز جمعه در »استکهلم« برگزار شد از 
پاسخ دادن به پرسش هایی درباره اظهارات سیاسی پیشینش طفره رفت 

و گفت برای »ادبیات« نسبت به »عقاید« اهمیت بیشتری قائل است.

انتقادات نسبت به یک جشنواره باال گرفت
 دردسرنادیده گرفتن کارگردان های زن 

در گلدن گلوب
ســینماپرس: انتخاب تمامی 
نامزدها در بخش هــای فیلم و 
کارگردانی گلدن گلوب، انتقاداتی 
را نسبت به نامزدهای این جوایز 

به وجود آورده است.
به نقل از روایتی در سالی که به 

عنوان یک رکورد در زمینه ساخت فیلم های مهم توسط کارگردان های 
زن شناخته می شــود اما باز هم گلدن گلوب تمامی پنج نامزد خود در 

بخش کارگردانی را از بین فیلمسازهای مرد انتخاب کرد.
این فهرست شامل مارتین اسکورسیزی )مرد ایرلندی(، کوئنتین تارانتینو 
)روز و روزگاری در هالیوود(، بونگ جون هو )انگل(، سم مندس )۱۹۱۷( 

و تاد فیلیپس )جوکر( می شود.
نادیده گرفتن کارگردان های زن در گلدن گلوب قابل توجه اســت، اما 
شوکه کننده نیست. در ۷۷ سال تاریخ این جوایز فقط پنج زن توانسته اند 
در جمع نامزدها حضور داشته باشند و تنها یک نفر یعنی باربارا استرایسند 

توانسته این جایزه را در سال ۱۹۸۳ با فیلم ینتل دریافت کند.
برنــدگان گلدن گلوب با رأی گیــری از ۱۰۰ عضو از انجمن مطبوعات 
خارجی هالیوود مشخص می شوند و این جوایز همچنین به تأثیرگذاری 
در رقابت های اسکار و همچنین جوایز بزرگ تلویزیونی شناخته می شوند.

دو ســال پیش گرویگ به پنجمین زنی تبدیل شــد که توانست نامزد 
اســکار برای کارگردانی فیلم »لیدی برد« شود، اما توسط گلدن گلوب 
نادیده گرفته شد. آلما هارل، کارگردان فیلم »پسر عزیز« و فیلمسازهای 
دیگر پس از این ماجرا اعام کردند که نباید در سیســتم جوایز، دنبال 
عدالت بود. وی معتقد است باید برای بخش کارگردانی زنان نیز قسمتی 
جدا از مردان در نظر گرفته شــود. درست مثل جدا کردن بخش بازیگر 
مرد و بازیگر زن، تا این اتفاق روی ندهد و گرنه شاهد تغییری نخواهیم 
بود. رئیس انجمن مطبوعات خارجی هالیوود نیز می گوید: این سازمان 
براســاس جنسیت رأی نمی دهد بلکه فیلم ها و کیفیت آن ها را در نظر 

خواهد گرفت.

رضا رشیدپور مجری شب یلدا شد
سینماپرس: شــبکه سه ویژه 
برنامــه ای را برای شــب یلدا با 
دیده  تدارک  رشــیدپور  اجرای 

است.
این برنامه کاری از گروه اجتماعی 
شبکه سه سیماست که همزمان 

با این شب، با حضور میهمانان مختلف  پخش خواهد شد.
پیش از این نیز تهیه کننده و طراح دکور برنامه »دورهمی« از پخش این 
برنامه در شب یلدا خبر دادند اما از سوی مدیران شبکه نسیم خبری تأیید 
نشده است. همچنین شبکه یک برنامه »فرمول یک« ویژه شب یلدا را 
روی آنتن می برد.این برنامه به تهیه کنندگی و اجرای سیدعلی ضیا، پس 

از سریال شبانگاهی به مدت دو ساعت پخش خواهد شد.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نیک کتاب »یک 
محسن عزیز« نوشته فائضه غفار حدادی که شرحی 
بر زندگی و آسمانی شــدن شــهید محسن وزوایی 
است، روز یکشنبه ۱۷آذر در حوزه هنری با حضور 
فرماندهان و همرزمان شــهید وزوایی بازمعرفی و 
رونمایی شــد. »فائضه غفار حدادی« نویسنده ای 
اســت که این روزها دو اثر جدیــدش با عنوان های 
»یک محســن عزیز« و »ســربرخاک دهکده « در 
کتاب فروشــی ها حضور دارند. او پیش از این دو اثر 
پرفروش »خط مقدم« و »دهکده خاک بر ســر« را 
در کارنامه اش داشته اســت. منتها پرفروش بودن 
آثارش تنها ویژگی این نویسنده جوان نیست. وی 
دو کتاب مهم در خصوص شــهدای موشکی دارد.
نخســت کتاب »خط مقدم« که مهم ترین کتابی 
است که درباره شــهید طهرانی مقدم نوشته شده 
و دیگری »یک محســن عزیــز« کتابی با موضوع 
زندگی نامه شهید محسن وزوایی است. حدادی در 
مصاحبه ای گفته آثارش او را به عنوان نویسنده پیدا 
کرده اند و او از نگارش آن ها بسیار خوشحال است. با 
او درباره مجموعه آثارش و نحوه شکل گیری آن ها و 

... گفت وگو کرده ایم. 

 آخرین کتاب شــما روزنوشــت هایی از 
راهپیمایــی اربعین بود کــه همزمان با این 
ایام به بازار نشــر آمد. درباره شکل گیری آن 

می گویید؟
من اثری با »عنوان دهکده خاک برســر« دارم که 
می شــود گفت سفرنامه اربعین یا بهتر است بگویم 
روزنوشــت های مربوط به پیاده روی اربعین بر پایه 
آن کتاب شکل گرفت. من به خاطر »دهکده خاک 
برسر« در برنامه تلویزیونی شرکت کرده بودم و در 
آن برنامه مجری از من پرسید آیا تا به حال به سفر 
اربعین رفته ام یا خیر؟ آنجا دلم گرفت که چطور تا 
به حال به این ســفر نرفته ام و به لطف خدا ۲۰ روز 
بعد از این اتفاق من برای نخســتین بار راهی سفر 
اربعین شــدم و آخرین کتاب با عنوان »سر برخاک 
دهکده« براساس مشــاهدات من در این سفر و به 
مقایســه محرم هایی که در دو فضای متفاوت دیده 

بودم، پرداختم. 

 ویژگی این دو اثر را چه می دانید؟ 
همان طور که گفتم نمی شــود عنوان ســفرنامه را 
برای ایــن دو اثر به کار برد. این دو کتاب بیشــتر 
روزنوشــت هایی هســتند که در یک ســفر شکل 
گرفته اند. در یک روزنوشت نویسنده معموالً تنها یک 
مشاهده گر نیست و مانند یک دوربین تنها آنچه را 
که از مکان ها، مردم و وقایع می بینید تصور نمی کنید 
بلکه برداشــت و قضاوت نویسنده هم در آن دخیل 
است. در اینجا نویســنده از چشم خودش وقایع را 
روایت می کند و به این معنی است که از زوایه دید 
خودش و هر چه که بــرای خودش اهمیت دارد را 
روایت می کند . به واســطه این ویژگی اندیشه ها و 
درونیات و حتی خاطره های گذشته نویسنده دخالت 
داده و به مخاطب منتقل می شود. هر چند در نگاه 
اول این نوع نوشته کمی شخصی تر به نظر می آید 
اما از آنجایی که با یک اندیشه و تحلیل همراه است، 
به نظر من نسبت به سفرنامه صرف جذاب تر است. 

 به نظر شــما این قضاوت به خصوص اگر 
باشد، موجب  ایدئولوژی خاص  براساس یک 

نمی شود که مخاطب از اثر دور شود؟ 

در دو اثر من همه ســعی ام را کرده ام که هم نقاط 
خــوب را بیان کنم و هم نقــاط بد را و تا جایی که 
توانسته ام یک جانبه به این مکان ها نظر نینداخته ام. 
این را هم در روزنوشت های مربوط به لوزان سوئیس 
در نظر داشتم و هم در روزنوشت های سفرم به عراق. 
با یک چنین نمایشگری خواننده می تواند در پایان 
قضاوت خودش را داشــته باشــد هر چند که من 
تحلیــل و قضاوت خودم را هم در کتــاب آورده ام. 
بازخوردی که من از خواننده ها داشته ام به خصوص 
در مورد »دهکده خاک برسر« که دو سالی از چاپ 
آن می گذرد و مخاطب بیشتری آن را دیده، متهم به 
یک جانبه گری نشده ام و اینکه اثر هم حاوی خوبی ها 
و هم بدی ها بوده را یک نقطه قوت دانسته اند.در هر 
حال من در این اثر دست به مقایسه زده ام با این همه 
دســت به سانسور هم نزده ام. بهتر است بگویم این 
اثر یک نگاه جامعه ای در مورد سوژه ها به مخاطب 
می دهد اما دیدگاه نویسنده را هم به همراه دارد. به 
طور مثال اینکه نویسنده روزنوشت یک فرد مذهبی 
بوده در اثر مشخص اســت و ما می دانیم که راوی 
یک زن مسلمان شیعه است که می خواهد در کشور 

اروپایی اعتقاداتش و حجابش را حفظ کند. 

 در مقدمه کتاب دیگرتان »یک محســن 
عزیز« نوشــته اید که این اثــر هم به نوعی 

سفرنامه است، درباره این اثر بگویید.
در این اثر می توان گفت با ســفر تکاملی و شهودی 
یک جوان ایرانی از سال ۵۷ تا 6۱ همراه می شویم. در 
ظاهر همه اتفاقاتی که برای محسن می افتد تفاوتی با 
سایر جوان های دهه شصتی ندارد. در آن دوران همه 
به نوعی درگیر انقــاب و پس از آن جنگ بوده اند. 
ما در این اثر با پای محســن این چهار سال را طی 
می کنیم، سیری که از یک جوان نخبه ایرانی که در 
دانشگاه شریف درس می خواند و قبلش هم بنا داشته 
برای تحصیات به آمریکا برود شــروع شده است. 
یک جوان معمولی مانند سایر جوان هاست و هیچ 
دغدغه آرمانی خاصی ندارد و بیشتر به گشت و گذار 
می پردازد. در این چهار سال ما با تعریف وقایع روبه رو 

نیستیم و بیشتر با مجموعه ای از تصمیم گیری ها و 
علت آن ها و تغییراتی که در محســن و زندگیش 
پیش می آید، مواجه هستیم. به نظر من مهم ترین 
ویژگی زندگی او تصمیماتی است که در زندگیش 
می گیرد. به نوعی مخاطب همراه محسن می آموزد 
چطور باید در زندگی تصمیم گرفت و به چه نکاتی 
توجه داشت. به طور مثال او پیشنهاد معاونت وزیر را 
داشت اما نپذیرفت. این سیر تصمیمات در یک دوره 
چهارساله فشرده سیر رشــد محسن را از یک آدم 
معمولی به یک آدم متعالی نشان می دهد، به همین 

خاطر من آن را هم یک سفرنامه نامیدم.

 معموالً می شنویم این آثار به دلیل تبلیغات 
ناشر یا حمایت سفارش دهنده فروش خوبی را 
در بازار نشر تجربه می کنند. به عنوان نویسنده 

اثر چقدر این موضوع را درست می دانید؟ 
برای »یک محسن عزیز« برعکس است. البته زمانی 
هم از چاپ اثر نگذشــته است اما من از بازخوردها 
راضی هســتم و می بینم این اثر به نوعی توســط 
خوانندگان بــه دیگران توصیه می شــود و گویی 
خودش راهش را باز می کند، اما از زمان چاپ کتاب 
تاکنون استقبال خوبی از اثر شده و ارزشمند است 
که خود خواننده ها اثر را معرفی کرده و پیشــنهاد 
می دهند . برای من به عنوان نویســنده، مخاطب 
باکیفیت مطلوب تر از تیراژ باالست که معلوم نیست 
به دست مخاطب اصلی اش رسیده است یا نه. رسالت 

این اثر را بیشتر تأثیرگذاری بر مخاطب می دانم.

 کتاب هایی که شما کار کرده اید معموالً به 
شما ســفارش داده شده، نگران این نیستید 
که با این برچسب سفارشی نویسی شناخته 

شوید؟ 
در حال حاضر سفارشی نویسی یک جور فحش شده 
و این غلط است. هر چند که همه آثار من سفارش 
داده نشده اند. بله من اثری مثل »یک محسن عزیز« 
و »خط مقدم « را براســاس سفارش نوشته ام . اما 
این به این معنی نیســت که در سال هر اثری که 
به من ســفارش داده می شود را می پذیرم، به نظرم 
مثل بازیگری اســت دیگر. بــه بازیگر هم در طول 
سال یک سری نقش ها پیشنهاد می شود حاال چه 
خوب یا بد، این اوست که باید هوشمندانه دست به 
انتخاب بزند. اگر می خواهد یک اثر ماندگار خلق شود 
باید بداند چه مناسبش است و چه چیز را می تواند 
درست از کار دربیاورد. اکنون هر ناشری هر کتابی 
را به نویسنده ای پیشنهاد بدهد که نباید همین طور 
بپذیرد. آن تیمی موفق می شود که سفارش دهنده، 
نویسنده و موضوع تحقیق خوب بتوانند با هم ارتباط 
برقرار کنند و به یک هم افزایی برسند. هر کدام این ها 
درست نباشد نتیجه خوب نخواهد بود. من خوشحالم 
که این دو اثر را سفارشــی نوشتم و از نتیجه آن ها 

خرسندم. 

 درباره این مثلثی که گفتید بیشتر توضیح 
می دهید؟

مهم این است که ناشر چطور به موضوع نگاه می کند. 
مهم این است که ناشر یا سفارش دهنده دغدغه اش 
چیست؟ آیا می خواهد بیان کاری اش را باال ببرد؟ 
تنها به فکر آمار و ارقام است؟ می خواهد کتاب سازی 
کند یا دغدغه معرفی دارد؟ نویسنده ای هم که کار 
را قبول می کند باید دغدغه اش با این گروه همراستا 
باشد. نویسنده اگر تنها دغدغه اش پول باشد به سری 
کاری می افتد. باور کنید اکنون پیشنهاد هست که در 
یک ماه یک کتاب را بنویس و پولت را بگیر اما مگر 
می شود یک اثر درست را در یک ماه نوشت؟ جدا از 

تحقیقات، انس گرفتن با موضوع، بازنویسی و... مسیر 
دشواری اســت که نیازمند زمان است. اگر به این 
شتاب تن بدهیم نتیجه آثاری می شود که می آیند 
و می روند و هیچ  آورده ای ندارند و فراموش می شوند. 
نویســنده باید دغدغه داشته باشد و کاری که به او 
سپرده شده  را با وجدان انجام دهد و نگران سرنوشت 
اثرش باشــد. هر چند ظرفیت سوژه هم مهم است.
سوژه باید ظرفیت و قابلیت این را داشته باشد که به 
یک کتاب تبدیل شود. این مثلت سوژه، نویسنده و 

سفارش دهنده دغدغه  مهمی است. 

 پس نقش ســفارش دهنده را اگر به شکل 
حرفه ای وارد شود، بسیار مهم می دانید؟ 

ببینید یک نویسنده خوب نمی تواند به تنهایی کاری 
را در این حوزه پیش ببرد. تصور کنید کتاب اولم را 
من خودم می نوشتم. در آن زمان کدام ناشر حاضر 
بود اثر مرا چاپ کند؟ یک کتاب با ســوژه حساس 
و امنیتی موشکی که می توانست هزار جور حرف و 
حدیث پیرامونش شکل بگیرد، اصاً چاپش ممکن 
نبود اما وقتی خود سازمان موشکی دست به سفارش 
این اثر می زند، خب نتیجه هم متفاوت اســت و در 
کنار تحقیقات خوب و تاش درســت کار، پس از 
چاپ عنوان بهترین کتاب سال دفاع مقدس را هم 

گرفت. پس این سه ضلع باید در کنار هم باشند.

 آثار شــما بــه نوعی به وقایــع معاصر 
پرداخته اند، به نظرتــان این نزدیکی به این 
وقایع موجب نشــد سانسوری اتفاق بیفتد؟ 

چقدر اثر مستند است؟
هر دو کتاب ۹۰ درصد براساس مستندات شکل 
گرفته است. مابقی مربوط به فضاسازی است، به 
جز این هم نمی توانست باشد. در »خط مقدم« و 
»یک محسن عزیز« من با دو ناظر بسیار سختگیر 
و موشــکاف مواجه بودم و در حد اینکه لباسش 
ســیاه نبود یا ســفید بود یا در فــان رنگ بود 
موشکافی شــد و می توان گفت با یک رمانی که 
دقیقاً براساس واقعیت شکل گرفته روبه روهستیم. 
»خط مقدم« خودش آن قدر داســتان جذابی بود 
حتی نیاز به ترفندهای داســتانی هم نبود. وقایع 
ذکر شــده در »خط مقدم « تا ســال 6۵ است و 
علت اینکه این برهه هم انتخاب شده این بود که 
به دلیل اینکه ۳۰ســال محرمانه بودن مستندات 
تمام می شــد و ما می توانســتیم همــه وقایع را 
بنویســیم. بعضی از وقایع حتی از ســینه ها نقل 
نشده بود چه برسد به اینکه مکتوب شود. خیلی 
از اتفاقات در این اثر برای نخستین بار نقل شده اند. 
در مــورد »یک  محســن عزیز« هم فضاســازی 
داســتانی اتفاق افتاده اما هیــچ واقعه، واکنش یا 
سخنی که به تغییر برداشت مخاطب از شخصیت 
یا واقعه بینجامد، از طرف من به عنوان نویسنده 

اضافه نشده  است.

 اهمیــت نگارش این گونه آثــار را در چه 
می دانید؟

یک نفر به من پیام داد که من برای سومین بار است 
که دارم این کتاب را می خوانم. برای من عکســی 
فرستاد که کنار موشک فرســتاده بود و گفت این 
مانیفست ماست و هر جا به مشکل می خوریم یک 
بار دیگر کتاب »خط مقــدم« را می خوانیم. با این 
کتاب آن روحیه جهادی به این نیرویی که پس از ۳۰ 

سال این تاش را ادامه می دهد، منتقل شده است.

برش

آن  در  که  می شود  موفق  تیمی 
سفارش دهنده، نویسنده و موضوع 
تحقیق خوب بتوانند با هم ارتباط 
هم افزایی  یک  به  و  کنند  برقرار 
درست  این ها  کدام  هر  برسند. 

نباشد نتیجه خوب نخواهد بود

گفت وگو با کارگردان مستند »بوکس برای صلح«

رژیم صهیونیستی، ریشه عدم صلح جهانی است
فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: مســتند »بوکس برای صلح« 
به کارگردانی »محســن جهانی« که جــزو فیلم های منتخب 
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت اعام شده، 
از تولیدات مرکز »شمســه فیلم« است و موضوع آن درباره یک 
کشیش استرالیایی به نام پدر »دیوید اسمیت« است. این کشیش 
سال ها پیش برای محافظت جوانان محله اش از موادمخدر تاش 
می کند با راه اندازی باشگاه بوکس در کنار کلیسا، آن ها را جذب 

کلیسا کند.
جهانی، پژوهشــگر و کارگــردان این 
مســتند درباره روند تولید این اثر به 
خبرنگار مــا می گوید: ســال ۲۰۱۸ 
همایش ضدصهیونیستی »افق نو« در 
مشهد برگزار شد که میهمانانش جمع 

زیادی از افرادی با نگاه های ضدصهیونیستی و ضدامپریالیستی 
بودند. آقای اسمیت، کشیش استرالیایی حامی فلسطین و سوریه 
از میهمانان این برنامه بود. وی ادامه می دهد: در ابتدا شــناخت 
کمی از این شــخصیت داشــتیم و در این حد می دانستیم که 
مخالف جنگ در سوریه اســت. بعد فهمیدیم که او شخصیت 
پیچیده و سرگذشت جالبی دارد. همین موضوع مرا ترغیب کرد 
که مستند او را بسازم. شاید با ساخت این مستند بتوان حرف های 

خوبی در باب گسترش صلح در جهان و وحدت ادیان زد.

  رهایی یک محله از بدنامی
جهانی توضیح می دهد: آقای اســمیت زمانــی که جوان تر بود 

مســئولیت کلیســایی در یک محله بدنام را برعهده می گیرد، 
محله ای که محل تردد مافیای موادمخدر بوده اســت. ایشان به 
عنوان یک کشــیش جوان بهترین ایده برای رهایی جوان ها از 
اعتیاد و بزهکاری را راه اندازی یک باشگاه بوکس در کنار کلیسا 
می داند. با وجود اینکه خودش بوکســور نبوده و شناخت زیادی 
هم از این ورزش نداشــته اما وقتی باشگاه راه می افتد، پا به پای 
جوان های آن منطقه شــروع به یادگیری بوکس می کند و کم 
کم تبدیل به یک بوکســور حرفه ای می شود. او با این کار موفق 
می شــود محله  گرفتار اعتیاد و بزه را به محله ای تبدیل کند که 

جوان هایی فعال و ورزشکار دارد.
وی با بیان اینکه این کار موجب شــناخته شدن او در استرالیا 
می شود، خاطرنشان می کند: آقای اسمیت می گوید نمی خواستم 
دغدغه ام فقط محله خودم باشد بلکه دلم برای کودک فلسطینی 
و جوان ســوری هم می تپید اما دولتمردان استرالیا تا جایی از 
من حمایت کردند که نگران جوانان اســترالیا  بودم و زمانی که 

دغدغه هایم جهانی شد، صدایم را نشنیدند.
این مستندســاز می گوید: این کشــیش اســترالیایی باورهای 
ضدامپریالیستی خود را کتمان نمی کند و تاش دارد بوکس را 
تبدیل به ابزاری برای صلح کند. او پروژه »بوکس برای صلح« را به 
بسیاری از مناطق آسیب دیده جهان می برد و با جوانان فلسطینی 
و کودکان ســوری بوکس بازی می کند. به بــاور او این ورزش 
می تواند به نمادی برای ایجاد صلح تبدیل شود چون بوکسورها 
پیش از رقابت با هم دســت می دهند که نشانه صلح و دوستی 
است. این کشیش در چندین سفر به سوریه و فلسطین با کودکان 

آنجا به صورت نمادین بازی کرده اســت. آقای اسمیت در تمام 
همایش ها و راهپیمایی های آزادی فلسطین که در استرالیا برگزار 

می شود حضور دارد و سخنرانی می کند. 

  نگاهی به تقریب ادیان
این مستندساز خاطرنشــان می کند: در این مستند به دوستی 
آقای اسمیت و موردخای وانونو هم اشاره می شود. وانونو، تکنسین 
نیروگاه اتمی دیمونا رژیم صهیونیستی چند سال پیش ساخت 
بمب اتم توسط رژیم صهیونیستی را در رسانه ها افشاگری می کند، 
زمانی هم که وانونو به استرالیا می آید به کلیسای دیوید اسمیت 

می رود و این موضوع را با او مطرح می کند. 
وی با بیان اینکه هدف ما از اشــاره به دوســتی این دو نفر در 
مستند، تأکید بر این بوده که رژیم صهیونیستی، ریشه عدم صلح 
جهانی است و یادآور می شود: ما در این مستند بر گسترش صلح 
و آزادی در جهــان تأکید داریم و به مانع اصلی این ماجرا یعنی 

رژیم صهیونیستی، اشاره می کنیم.
جهانی درباره شخصیت دیوید اسمیت می گوید: او به عنوان یک 
کشیش مذهبی برای تقریب ادیان، تاش زیادی دارد. به مشهد 
می آید و به حرم  مطهر رضوی می رود، روی رینگ سالن شهید 
بهشتی مشهد با جوانان مسابقه بوکس می دهد و پس از بازگشت 
به کشــورش توییت می کند که ایران تنها جایی اســت که در 
مسابقه پیش از اینکه به شما مشت بزنند، به شما گل می دهند. 

وی بــا بیــان اینکه می خواســتیم با نشــان دادن اقدامات 
وحدت آفرین یک کشیش اســترالیایی مسئله تقریب ادیان 

را پررنگ کنیم، یادآور می شــود: آقای اسمیت در استرالیا با 
یک ایرانی به نام شــیخ منصور لقائی آشنا می شود و همین 
آشنایی موجب نزدیکی او با شــیعیان و مسلمانان می شود 
که موجبات دوســتی او با مسلمانان شیعه استرالیا را فراهم 
می کند به طوری که ســخنرانی هایش برای مسلمان ها را با 
بســم اهلل آغاز و با فرستادن صلوات ختم می کند. در واقع با 
طرح این مســائل در مستند، گریزی به مسئله تقریب ادیان 

هم زدیم.

مهر: محمدرضا شفاه، تهیه کننده »دیدن این فیلم جرم 
است« در اکران این فیلم در دانشگاه شریف بیان کرد: 
حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی جلو اکران 
این فیلم را گرفته است. آیین اکران دانشجویی فیلم 
سینمایی »دیدن این فیلم جرم است« به کارگردانی 
رضا زهتابچیان با اســتقبال گسترده دانشجویان در 

سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این مراسم محمدرضا شفاه، تهیه کننده فیلم گفت: 
مسیر ســاخت فیلم طبق روال قانونی طی شده و ما 
حتی به اصاحاتی که در شــورای پروانه ســاخت به 
فیلم نامه اعمال شد، وفادار بودیم و روند ساخت فیلم 
از زمان دریافت پروانه ساخت و میزان انطباق خروجی 
فیلم با فیلم نامه مصوب مشخص است، اما متأسفانه 

آقای انتظامی، رئیس ســازمان سینمایی اجازه اکران 
فیلم را نمی دهند و با وجود آنکه بیش از یک ســال 
از اکران فیلم در جشــنواره فیلم فجر می گذرد، اما ما 
تنها فیلم جشنواره فجر سی و هفتم هستیم که هنوز 
تکلیفش روشن نشده و انتظار روشن ما این است که 
رئیس سازمان سینمایی نسبت به این موضوع پاسخگو 
باشد. تهیه کننده فیلم »دیدن این فیلم جرم است« 
ادامه داد: یکی از مشــکات ما این اســت برخی باور 
نمی کنند که این فیلم است و مبتنی بر قصه تخیلی 
ساخته شده، نه بیشــتر از آن. در مورد مضمون هم 
به نظرم حرف فیلم، حرف بخشی از مردم است. تنها 
کمی سعه صدر نیاز است تا فیلم ما به اکران برسد تا 
ببینیم نظر مردم درباره آن چیست. شفاه تصریح کرد: 

شفاف بگویم آیا اینکه انتظار داشته باشیم با فیلممان 
مثل سایر فیلم ها و براساس قانون برخورد شود انتظار 
باالیی است؟ روند ساخت فیلم از شورای پروانه ساخت 
و میزان تطابق خروجی فیلم مصوب مشخص است، 
اما کجای قانون اجازه می دهد در چنین شرایطی فیلم 
را معلق نگه دارید؟رضا زهتابچیان، کارگردان فیلم نیز 
با اعتراض به روشن نشدن تکلیف فیلم توسط وزارت 
ارشاد گفت: از ابتدا اصرار داشتیم مسیر قانونی فیلم را 
رعایت کنیم و این کار را هم کردیم. اما چه باید کرد با 
وجود تمکین ما به قانون، رئیس سازمان سینمایی فیلم 
ما را نابود کرده  است. فیلم ما اعتراض به بی عدالتی ها 
و بداخاقی ها و فراقانونی هاست و اتفاقاً حاال در مسیر 
اکــران عمومی فیلم خودمان اســیر همین مقوله ها 

شده ایم. وی در پایان اظهار کرد: تاش کردم تا صف 
منطق و احساس را در ترسیم طیف های مختلف فیلم 
مشخص کنم، از المان هایی هم استفاده کردیم تا این 
مرزبندی را روشــن کنیم اما مسئله فیلم مسئله نقد 
درون گفتمانی است، اگر بپذیریم که بخش مهمی از 
مشکات ما از درون است پس نباید از نقدهای درون 
گفتمانی واهمه داشته باشیم. اجازه دهید اگر فیلم ما 
بد است، خود مردم در این باره قضاوت کنند، نه آنکه 
تاش این تعداد هنرمند و گروه تولید را به سادگی به 

محاق توقیف بفرستید.
این فیلم به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه و کارگردانی 
رضــا زهتابچیان محصول حوزه هنری اســت که در 

باشگاه فیلم سوره تولید شده است.

چه کسی  جلو اکران 
»دیدن این فیلم جرم 
است« را گرفته است؟

سینما

مستند

گفت وگو با فائضه غفار حدادی مؤلف معروف ترین آثار درباره شهدای موشکی 

نویسنده باید نگران سرنوشت اثرش باشد
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