
همشو بده!
ســپیده قلیان -محکوم امنیتی- چند روز 
پیش ادعا کرد که در روند بازجویی هایش، 
یکی از خبرنگارهای صداوسیما به نام »آمنه 
ســادات ذبیح پور« هم حضور داشته است! 
یوسف سالمی، خبرنگار واحد مرکزی خبر 
صداوســیما هم روز گذشته در واکنش به 
این ادعا، در صفحه توییترش نوشت:»رئیس 
بازجو ها اومده بود پیش سردبیر ۲۰:۳۰ گفت چند تا خبرنگار برای بازجویی میخوام. 
سردبیر ۲۰:۳۰ هم گفت: ذبیح پور بدم؟ سالمی بدم؟ چخماقی بدم؟ رضوانی بدم؟ 

فتحعلی بدم؟ کدومشوووو بدممم؟ رئیس بازجو ها هم گفت:همشوووووو بده«!

شکست سناریوی »پنجم دی«
ســید محمود رضوی، تهیه کننده سینما، 
درباره حواشــی پنجم دی و در پاســخ به 
تصاویری که از حضور نیروهای امنیتی در 
شهرهای مختلف در شبکه های اجتماعی 
منتشــر شده اســت، در صفحه توییترش 
نوشــت: »ورشکســته ها، زیرتوییت هــای 
شکســت ســناریوی مضحک پنجم دی 
می نویسند پس چرا نیروی انتظامی در خیابان ها بود؟ برانداز نامحترم، نیروهای 
امنیتی، نظامی و انتظامی حافظ جان، مال، امنیت و ناموس تک تک شهروندان این 
مرز و بوم هســتند و آمده بودند تا آب در دل مردم و نوامیس آن ها تکان نخورد، 

امنیت اتفاقی نیست«.

سفیر سالمت
داریــوش فرضیایی یا همــان عمو پورنگ 
با انتشــار تصویری از خــود در کنار دکتر 
علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، اعالم کرد به  عنوان »سفیر 
سالمت« انتخاب شــده است. فرضیایی در 
بخشی از این پست اینستاگرامی اش نوشته 
است: »خدا را شــکر فرصتی فراهم شد تا 
بتوانم لبخنِد شادی را بر چهره های کودکان معصومی بنشانم که با بیماری های 
صعب العالج دست و پنجه نرم می کنند و برای ادامه زندگی نیاز به امید و روحیه 
دارند. 14 سال از آشنایی من با بیمارستان مرکز طبی کودکان مفید می گذرد و 
در این سال ها خاطرات تلخ و شیرین بسیاری برایم رقم خورد، چه کودکانی که 
شــفا یافتن و هنوز با ایشان در ارتباطم و چه عزیزانی که از دنیا رفتن، اما هنوز 

خاطراتشان برایم زنده است«.

عوامل پایتخت در ورزشگاه »آزادی«
در حاشیه دیدار پرسپولیس و نساجی، عوامل 
سریال پایتخت در حال فیلم برداری بخشی 
از این ســریال در ورزشگاه آزادی بودند که 
توسط خبرنگاران شکار شدند. فیلم هایی که 
خبرنگارهای حاضر در ورزشــگاه از حضور 
عوامل پایتخت در »آزادی« منتشر کرده اند، 
نشان می دهد بهرام افشاری، بازیگر سریال 
پایتخت در حالی که لباس تیم نساجی را پوشیده، حسابی مورد تشویق هواداران 
قرار می گیرد. انتشار این فیلم ها در فضای مجازی بازخورد مثبتی از سمت کاربران 
گرفته و آن ها را بیشتر از پیش مشتاق تماشای فصل جدید سریال پایتخت کرده 

است.

 محمد تربت زاده مرام و مســلک و ســبک زندگی 
شــهید قرنی آن قدر قابل احترام است که خیلی ها بدون 
در نظر گرفتن پیشوند »شهید«، این فرمانده سابق ارتش 
شاهنشاهی را ستایش می کنند. یعنی »سپهبد محمدولی 
قرنی« حتی اگر در همان ماه های پس از انقالب، توســط 
گروهک »فرقان« به شهادت نمی رسید، باز هم همان ارج 
و قربی را داشت که همین حاال به عنوان نخستین شهید 
ترور هــای پس از انقالب، در بین مردم کشــورمان دارد. 
پس حاال که پس از گذشــت حدود 4۰ سال از شهادت 
شهید قرنی، شورای عالی انقالب تصمیم گرفته روز سوم 
اردیبهشــت را در تقویم به نام او ثبت کند، احتماالً زیاد 
بیراه نیست اگر این بار به محمدولی قرنی عالوه بر شهید 
راه ترور، به عنوان انســانی نگاه کنیم که در طول حیات 
66 ساله اش هیچ وقت آرمان هایش را به شیرینی به قله 

رسیدن و تلخی از عرش به فرش آمدن، نفروخت.

 آغاِز ترقی
در ســال 1۲۹۲ در تهران به دنیا آمد و پدرش را که یکی 
از مدیران مخابرات تهران بود، در 1۰ سالگی از دست داد. 
از آنجایی که پدرش کارمند اداره  اصفهان بود، محمدولی 
هم تحصیالت ابتدایی اش را در دبستان گلبهار این شهر 
به پایان رســاند، اما پس از آن به تهران آمد تا تحصیالت 
متوسطه اش را در دبیرستان دارالفنون تهران کامل کند. 
تقریباً 18 ســاله بود که از دارالفنون دانش آموخته و وارد 
دانشکده افسری ارتش شد. افسر جوان ارتش ایران چند 
صباح بعد یعنی در سال 1۳1۳ با درجه ستوان دومی در 

رسته توپخانه فارغ التحصیل شد.
قرنی برخالف سایر افسرهای جوان، به آموزش های مرسوم 
در دانشکده افسری اکتفا نکرد و هرجور که بود، تالش کرد 
دوره ستاد دانشگاه جنگ را هم بگذراند. پس از این، رشد 
و ترقی محمدولی در ارتش شاهنشاهی تازه آغاز شد و در 
سال های آینده مسئولیت های مهمی مثل کفیل فرمانده 
گردان ۲ هنگ 4 توپخانه، فرماندهی گردان 1۰5، ریاست 
رکن دوم ستاد مرکز تعلیماتی آمادگاه، فرماندهی پارک 
توپخانه لشکر ۲، ریاست رکن سوم لشکر ۲ مرکز، ریاست 
ســتاد لشــکر ۲، معاونت اداره دوم سررشته داری ارتش، 
فرماندهی تیپ مستقل رشت، ریاست رکن دوم و معاونت 

ستاد ارتش و... را به عهده گرفت.

  باالترین مقام اطالعاتی کشور
تمام این رشــد و ترقی ها اما انگار برای افسر جوان ارتش 
شاهنشــاهی کافی نبود. حتــی فرماندهی نظامی تیپ 
مستقل رشــت هم او را راضی نکرد؛ به همین خاطر در 
جریان کودتای ۲8 مرداد طوری خودش را به فرماندهان 
باالدســتی ثابت کرد که در عرض مدت کوتاهی پس از 
کودتا، او را به سمت ریاست رکن ۲ ارتش انتخاب کردند. 
به این ترتیب در نبود نهادهای اطالعاتی گردن کلفتی مثل 
ساواک که آن زمان هنوز پا نگرفته بودند، قرنی به عنوان 
ریاست رکن دوم ارتش، تبدیل به باالترین مقام اطالعاتی 
کشور شــد. البته ناگفته نماند که اعتماد آمریکایی ها به 
قرنی هم در چنین ارتقایی بی تأثیر نبود. اعتمادی که بنا 
بود در آینده ای نه چندان دور زمینه کودتای ارتش علیه 

»محمدرضا پهلوی« را فراهم کند.

 به قصد سرنگونی
محمدولی قرنی اما آن قدر در ســمت اطالعاتی اش باقی 
نماند که بتواند نقشه اصلی اش یعنی کودتا علیه پهلوی 
را عملی کند. نقشه ای که به گفته بسیاری از تاریخ نگارها، 

از همان روزهای اول ورودش به دانشکده افسری، در ذهن 
محمدولی پرورانده شده بود. البته تاریخ نگارها این  موضوع 
را نه از روی دل خوششــان، بلکــه از روی گفت وگوهای 
خصوصی اش با خانواده و رفت وآمد هایش با آیت اهلل میالنی 
و یــا طالقانی نتیجه گرفته انــد. خیلی ها اصالً می گویند 
محمدولی برای ســرنگون کردن رژیم پهلوی وارد ارتش 
شــد، خودش را به مسئوالن آمریکایی که قصد داشتند 
محمدرضا را گوش مالی بدهند، نزدیک کرد و دست آخر 
تصمیم به انجام کودتا گرفت، اما دست های پشت پرده، دم 
بزنگاه پته اش را جلو پادشاه ایران روی آب ریختند تا شهید 

قرنی پیش از عملی کردن نقشه اش، دستگیر شود.

  حبس خانگی
اسفند 1۳۳6 بود که محمدولی قرنی، در مقام فرمانده رکن 
دوم ارتش به اتهام طرح توطئه کودتا علیه رژیم بازداشت 
شد. هرچند باتوجه به جرایم سنگینی که در دادگاه به او 
نســبت داده شد و همچنین اظهارات دادستان ارتش که 
اقدام او را خطرناک تر از توطئه سازمان نظامی حزب توده 
توصیف کرده بود، تقریباً همه مطمئن بودند که اعدام یا 
حداقل حبس ابد روی شــاخ افسر رکن دوم ارتش است، 
اما هیچ کس نفهمید که چرا دادگاه دست آخر او را به سه 
سال زندان و اخراج از ارتش محکوم کرد! البته همان سه 
ســال هم به طور کامل عملی نشد و قرنی در دی 1۳۳۹ 
مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شــد. هرچند مدتی 
پس از آزادی، به دلیل روابطش با شخصیت های انقالبی 
دوباره دستگیر و خلع درجه شــد. قرنی دو سال پس از 
دســتگیری، یک بار دیگر عفو خورد و آزاد شد؛ این بار اما 
رژیم تصمیم گرفت قرنی تحت شدیدترین مراقبت های 
امنیتی در خانه اش زندانی شــود. این ماجرا هم نتوانست 
مانع از فعالیت های قرنی شود به همین خاطر پهلوی پس 
از قیــام خرداد 4۲، یک بار دیگر به بهانه برقراری روابط با 

علمای انقالبی، قرنی را به زندان فرستاد.

  نظریه های کودتا
در مورد چگونگــی لو رفتن کودتای قرنی منابع مختلف 
روایت هــای متفاوتی را نقل کرده انــد. قوی ترین روایتی 
که از این ماجرا نقل شــده، برخی افســران ارشد نظامی 
از جمله ســپهبد تیمور بختیار، ســپهبد حاج علی کیا 
و ســپهبد مهدیقلی علوی مقدم را که رقابت  شدیدی با 
قرنی داشتند، مسئول لو رفتن کودتا می دانند. از آن طرف 
گروهی هم معتقدند انگلیس عامل اصلی لو رفتن کودتا 
بوده. دکتــر علی بهزادی یکی از این افراد اســت که در 
کتاب »شبه خاطرات« آورده: »در سال 1۳۳6، نیمه شبی 
سیدضیاءالدین طباطبایی، یکی از عوامل اصلی کودتای 
انگلیسی سوم اسفند 1۲۹۹ خورشیدی و مهره سرسپرده 
دولت بریتانیا، پس از یک تماس تلفنی با دربار، خود را به 
آنجا می رساند و حدود ساعت ۳ بعد از نیمه شب، با شاه 
مالقات می کند. او ضمن این مالقات به شاه می گوید یک 
کودتا در پیش است، منتها باید قول بدهید که اوالً از من 
نپرسید چه کسی اطالعات کودتا را در اختیارم گذاشته و 
دوم اینکه هیچ یک از عوامل کودتا را اعدام نکنید! خالصه 
اینکه شاه موضوع را خیلی جدی تلقی کرده و به طباطبایی 
قــول می دهد و او هم نام پادگان مورد نظر را که عملیات 
کودتا از آنجا آغاز می شد، برای شاه فاش می کند و شاه هم 

اقدامات بعدی را پی می گیرد«.
عالوه بر ایــن، نظریه دیگری هم وجود دارد که می گوید 
اگرچه ایاالت متحده با طرح ریزی برنامه کودتا قصد داشت 
شــاه را از وجود یک اپوزیسیون قدرتمند بترساند و او را 

نســبت به انجام اصالحاتی که مانع از ســقوط حکومت 
پهلوی و بر ســر کار آمــدن دولتی بی طــرف یا حامی 
شوروی می شــود، تحریک کند اما این وسط برخی افراد 
در دســتگاه های اطالعاتی آمریکا، کار را خراب کرده اند و 
برای نشــان دادن حسن نیتشان به شاه، اطالعات کودتا 

را افشا کرده اند.

  من رفتم، دیگر هم نمی آیم!
قرنی هرچند پس از اخراجش از ارتش شاهنشاهی حدود 
۲۰ سال هیچ سمت رسمی ای نداشت اما خیلی ها او را از 
طریق فعالیت های پشت پرده اش، به عنوان یک انقالبی 
دوآتشه می شناختند. به همین خاطر امام خمینی)ره( از 
همان روزهای پیش از انقالب، مردی را که عطای زندگی 
پر زرق و برق در سایه ریاست در ارتش شاهنشاهی را زده 
بود، به عضویت در شورای انقالب منصوب کردند تا بعدها 
یک تنه جلو انحالل ارتش را بگیرد و در غائله کردســتان، 
ضدانقالب را از نفس بیندازد. در همان غائله کردستان هم 
بود که با »بازرگان« اختالف پیدا کرد و چون یک بار دیگر 
حاضر نشد از مواضعش کوتاه بیاید، استعفایش را تقدیم 
امام کرد. سرلشــکر محمد هادی شــادمهر که در دوران 
ریاست سپهبد قرنی بر ســتاد کل ارتش، قائم مقامی او 
را بر عهده داشت، درباره این ماجرا گفته است:»استعفای 
خود را به قم نزد امام راحل برد. امام استعفای او را گرفت 
و گفت خیر شما بفرمایید سر کارتان. چند روز بعد بازرگان 
ایشان را به دفتر خود دعوت کرد و گفت می خواهم شما را 
به عنوان سفیر به اسپانیا بفرستم. سرلشکر قرنی در پاسخ 
گفته بود اتفاقاً زمان شــاه هم همین مسئولیت و همین 
کشــور را برای من در نظر گرفته بودند که من نپذیرفتم. 
بازرگان گفته بود اگر بگویم استعفایت را قبول کرده ام چه 
فرمایش داری؟ گفته بود: من که به شــما استعفا ندادم؛ 
من به امام اســتعفا دادم؛ بازرگان گفته بود اگر بگویم که 
امام استعفای شما را پذیرفته است چه فرمایش داری؟ که 
سرلشکر قرنی با شنیدن این حرف از همان دفتر بازرگان 

به من تلفن کرد و گفت من رفتم منزل دیگر نمی آیم«.

  تقدیر بود
مبارزه شــهید قرنی با حزب توده در سال های حضورش 
در ارتش شاهنشاهی، مقابله اش با گروهک های تروریستی 
چپ گــرا در ســال های پس از انقــالب و خواباندن غائله 
کردستان کافی بود تا گروهک فرقان، طرح ترور محمدولی 
قرنــی را حتی پس از خانه نشین شــدن دوبــاره اش در 
ســال های پس از انقالب بچیند. روایت محسن شجاعی، 
راننده و محافظ شهید قرنی، که تنها شاهد ترور این شهید 
در سوم اردیبهشت 1۳58 بوده را بدون هیچ کم و کاستی 
بخوانید: »یک گروه نقاش ساختمان به خانه آمده بودند تا 
جاهایــی از منزل را رنگ کنند. یک روز کلتم کنارم بود و 
لب حوض نشسته بودم؛ حدود ساعت ۹- 8:۳۰ صبح بود 
که در خانه را زدند. تا من بلند شدم که در را باز کنم، پسر 
بچه ای که کمک نقاش ها بود بی اختیــار دوید و در را باز 
کرد. تا من به بیرون برســم، یکی از آن فرقانی ها اسلحه 
کالشــینکف را زیر گلویم گذاشت، کلتم را از من گرفت. 
مهاجمان مرا هل دادند و به رویم رگبار بستند. بعد به داخل 
حیاط دویدند، دو تیر شلیک کردند، سوار موتور شدند و به 
سرعت از محل رفتند؛ بعد از این که ضاربان فرار کردند، من 
رفتم داخل حیاط و دیدم تیمسار گوشه ای از حیاط افتاده، 
یک گلوله به ران پای چپ و یک گلوله هم به سمت راست 
شکمش اصابت کرده بود، تیرها جایی نبود که بتوانند ایشان 

را بکشند ولی تقدیر چنان بود که تیمسار شهید شود«.

اگر کلمات بگذارند
رقیه توسلی: 6 روزی می شود پریِز زبان را کشیده ام و به وضوح کم حرف تر شده ام. 
دارم به تلنگر جناب روان شناس عمل می کنم که برای سکوت، وقت بگذار و آگاهانه 

به صدای اطراف گوش کن. 
هرچند کمی غریبگی می کنم با خود تازه ام اما عیبی ندارد... درعوض کاشــف تر 
و باذوق تر از همیشه ام و مستمع باحوصله ای شده ام که متکلم ها توی پوستشان 

نمی گنجند دیگر.
مثالً این آدِم نو، نعناع و جعفری که می خرد از سبزی فروش، رخت ها را که می برد 
بالکن، توی صف عابربانک، عصاره اکالیپتوس که می چکاند توی دســتگاه بخور، 
میانه ترافیک، وقت َدم دادن عدس پلو، ساعت کتاب خوانی و... گوش هایش را بیدار 
نگه می دارد. جوری که ملتفت شده باید کم کم عدالت را بین حواس پنج گانه اش 

رعایت کند.
راســت می گوید جناب مشاور... به درستی مکث ها و سکوت ها با روان بشر ارتباط 
مستقیم دارند... اصالً زالل می شود آدم کم سخن... حالش می چرخد... از هر وقت 

دیگری واقعی تر می بیند و می شنود و زاویه نگاهش می شود آنی که باید باشد.
توی همین زمان کوتاه که روی تهذیِب زبان متمرکز شــده ام، صداهای رنگارنگ 
از در و پنجره و زمین و آســمان سرازیر شــده اند به زندگی ام. اصوات خوب و بد. 
مثالً توی این 6 روز ناقابل دســتم آمده گنجشــک ها به اندازه آدم ها پرحرفند... 
مادرها بی امان به بچه ها دیکته می گویند... کودکان، نق نق و شادیشــان در کفه 
ترازو برابر است. فهمیده ام که سال هاست میان انبوهی از فعاالن و شاغالن خانگی، 
در معیت خیاط و آرایشگر و معلم و آشپز و برنامه نویس و نقاش و موسیقی پرداز 

نفس می کشم.
پای قصه مادربزرگ همسایه، اثرگذارتر فهمیدم حیوانات دلشان از دست ما خون 
اســت. همچنین درختان و رودها. صدای نحیف پارچه فروش سیار هم نشست 
در ســرم. دوزاری ام افتاد که چقدر می شود پشت تلفن دروغ های شاخدار تحویل 

دیگری داد. 
توی این چند روز، گوش هایم از ناسزا و کلمات خشمگین شهر هم پُر شد. 

فهمیدم برخی هم برای میهمانی عروس و داماد، کله پاچه بار می گذارند. 
پا به پای دختر خانومی که خبر شاغل شدنش را می داد به مادرش، سرمست و شاد 

شدم و شنیدم پدری پول کافی ندارد برای پسربچه اش دوچرخه بخرد.
اعتقاد: کلمات و جمالت و زبان ها و اصوات بهانه اند... گاهی در سکوت می شود قد 

یک دنیا گفت و شنید... اگر پای خواستن وسط باشد!

من چی بپوشم؟
قدس زندگی: رضا ربع پهلوی، با حساب و کتاب خودش، یکی از ماهیگیرهای 
عالم سیاست است که از هیچ آب گل آلودی نمی گذرد! فرزند شاه سابق ایران 
که سال هاست با پول های »مامان جان« و توهم و تخیل سلطنت دوباره زندگی 
می کند، این بار هم با ســرو صدا و اغتشاش هایی که در آبان ماه گذشته اوج 
گرفت و با پشــتیبانی تبلیغاتی منافقین و سعودی ها، هوای برگشت به ایران 
و ســلطنت به ســرش زد. آن قدر که کانال های حمایت کننده اش روز 5 دی 
ماه اعالم کردند این بار کار تمام اســت: »شــاهزاده رضا پهلوی در راه وطن! 
هواپیمای حامل شاهزاده ســاعتی پیش در آنکارا به زمین نشست. شاهزاده 
با گروهی از فداییان وطن به ســمت تبریز در حال حرکتند«! واکنش کابران 
فضای مجازی به این ماجرا جالب است، بخوانید: »فرار کنین اومدن... اون فرش 
قرمز کجاســت، شاهزاده داره میاد... خدا لعنتتون کنه. با شلوارک اومدم توی 
خیابون بازداشتم کردن. مگه نگفتین پنجم دی رژیم ساقط میشه لعنتیا؟... فکر 
کنم شاهزاده رو راه ندادن و ایشون برگشتن به رختخواب... شتر در خواب بیند 
پنبه دانه... ارتش زیرشلواری پوشان پهلوی در راه تبریز... ولی اگه جدی بیاد، 
من چی بپوشم؟... االن رژیم چنج شد؟ نشد؟ کم کم داره میشه؟ شده روش 

نمیشه بگه؟ باالخره چی، االن من میخوام برم بیرون چی بپوشم«؟

 مجازآباد
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ورزش
دور افتخار یا دور خداحافظی مرد آرژانتینی؟

کالدرون با صدرنشینی رفت

فتح اهلل زاده کنار کشید، مجیدی نیامد

احتمال برکناری دست جمعی 
هیئت مدیره استقالل

 مسعود فراستی در نشست »نقد« و »ُفرم« : 

اسپانسرساالرهای سینمای ایران در کار پولشویی هستند

ُجرم است!
قدس زندگی: اینکه چند ســالی است 
برخی پــدر و مادرها، پای نــوزادان و 
کودکانشان را به فضای مجازی باز کرده 
تا برایشــان الیک و فالوور جمع کنند 
به کنــار، آن هم که برخی کودکان، در 
فضای مجازی به وســیله کسب درآمد 
برای پدر و مادرشــان تبدیل شــده اند 

جای خود. برای هر دو این ها باید تشکیالت و آدم هایی که صالحیتش را 
دارند، یقه والدین را بگیرند و مؤاخذه شان کنند. 

اما یقه صدا و ســیما را کــه پیام های بازرگانی اش به قول کارشناســان 
یک جورهایی سوءاســتفاده از کودکان و نوزادان به حســاب می آید را چه 
کســی باید بگیرد؟ بیشتر از یکی دو سال می شود که صدای اهالی تعلیم 
و تربیت، روان شناسان، جامعه شناسان و متخصصان درآمده و به استفاده 
از کــودکان در آگهی های بازرگانی اعتــراض می کنند. »مهر« دیروز بابت 
همین ماجرا ســراغ »منوچهر اکبرلو« منتقد ســینما و تلویزیون رفته که 
بخش هایی از حرف های او را در ادامه می خوانید: »... اصول روان شناســی 
اجازه نمی دهد کودکی که به ســن تکلیف نرسیده را عرضه کرد! بخشی 
از این عرضه شــدن می تواند به همین حضور در تبلیغات تلویزیونی اشاره 

داشته باشد. 
زمانی آیین نامه های داخلی تبلیغات در تلویزیون کاربرد داشت و براساس 
آن عمل می شــد اما متأسفانه حدود یک دهه است که مسائل اقتصادی و 
درآمدزایی به شــدت همه سیاست گذاری های تلویزیون را تحت تأثیر قرار 
داده است... تأسفبار این است که آیین  نامه های این اصول وجود دارد، هم 
در سایت وزارت ارشاد و هم در دستورعمل های تبلیغاتی، جزء به جزء این 
موارد نوشــته شده است... این اصول چیزی نیست که من شخصاً با عقل 
ممیزی خود با آن ها مخالف باشم بلکه اصولی روان شناسی است که ما در 
مدرســه به کودکان خود می آموزیم و بعد کودک در تلویزیون و به کرات 
می بینــد این اصول برایش نقض می شــود... این افراط و بی توجهی کمتر 
در طراحی تبلیغاتی دیگر کشــورها وجود دارد... برخی از دوســتان من 
در کشــورهای خارجی وقتی بعضی از آگهی های صداوسیما را می بینند 
تعجب می کنند و می گویند در کشــورهای اروپایی همین تبلیغات جرم 

تلقی می شود«!

چراغ سبز سعید برای بازی در سپاهان

»عزت اللهی« 
در چنگال روستوف!

روایت مجازی

روزمره نگاری

منهای سیاست

 نگاهی به زندگی محمدولی قرنی 
که روز سوم اردیبهشت با تصویب شورای عالی انقالب به نام او ثبت شد

سپهبد  شهید
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بخشی از طلب کالدرون پرداخت شد
ورزش: گابریل کالدرون همچون دیگر مربیان خارجی، مشکل زیادی در دریافت دستمزد 
خود داشته است. اما انصاری فرد توانست بخش باقیمانده از قسط اول را پرداخت کند. این 
مبلغ به حساب گابریل کالدرون در قطر واریز شد و مشکلی نیز بابت انتقال آن وجود نداشت. 
البته سرمربی آرژانتینی پرسپولیس هنوز مبلغ نسبتاً زیادی را از پرسپولیسی ها طلب دارد؛ از 
جمله پاداش دربی. همچنین قرار بود پرسپولیس 30 درصد دیگر را هم در نیم فصل پرداخت 
کند اما این اتفاق در حال حاضر رخ نداده است. در قرارداد کالدرون بندی وجود داشت که اگر 
تا هفته پانزدهم پرسپولیس تصمیم به اخراج او می گرفت، غرامتی نمی داد اما حاال با پایان نیم 

فصل اول، فسخ با کالدرون هزینه روی دست پرسپولیسی ها خواهد داشت.

با تأیید برانکو؛  وحید دستیار ماند!
آی  اسپورت: فدراسیون فوتبال پیش نویس قرارداد را سه روز قبل برای برانکو ایوانکوویچ در 
کرواسی ارسال کرد. برانکو برای امضای قرارداد شروط مالی باالیی دارد و از سویی دستیاران 
خود را هم مشخص کرده است. این مربی کروات تأکید کرده پانادیچ مربی دروازه بان هایش 
باید در تیم ملی هم در کادرش باشد. او همچنان می خواهد برادرش را به تیم ملی بیاورد. روی 
حضور مارکو هم اصرار دارد و بنابراین کادر خارجی هایش مشخص است. مربی کروات پذیرفته 
هاشمیان دستیار ایرانی اش باشد. وحید در دوران برانکو بود که به قهر خود از تیم ملی پایان داد 
و اتفاقاً در مرحله اول و دوم انتخابی جام جهانی ۲00۶ گل های مهمی هم برای ایران زد و نقش 
مهمی در صعود تیم ملی داشت. برانکو از همان زمان خاطرات خوبی از هاشمیان در ذهن دارد.

مهاجری:حقمان باخت نبود
ورزش: مهاجری، سرمربی نساجی در نشست خبری بعد از بازی با پرسپولیس گفت: 
در این بازی حقمان باخت نبود آن ها بردن را بلد بودند ولی ما بلد نبودیم. وی افزود: 
نمی خواهم گالیه کنم ولی روزی که بازی ما با پرســپولیس کنسل شد بازیکنان 
ما کامل بودند. آن روزی که بازی لغو شــد شاخص آلودگی چند بود امروز شاخص 
آلودگی چند بوده است؟ همکاری خوب با تیم امید داشتیم ولی از نظر تعویض به 
مشکل خوردیم. ما تغییر سیستم دادیم تا پرسپولیس را بیشتر تحت فشار قرار بدهیم 
که این طور هم شــد. مهاجری درباره عملکرد پرسپولیس تاکید کرد: آن ها سه بار 

قهرمان شده اند و بازیکنان خیلی خوبی در اختیار دارند.

حمیداوی، میهمان انصاری فرد در آزادی
ورزش: مالک شهرخودرو که برای تماشای بازی پرسپولیس - نساجی به ورزشگاه 
آزادی رفته بود، پس از پایان بازی گفت: هرچند به دعوت انصاری فرد به استادیوم 
آمدم اما این به این معنا نیست که گل محمدی قرار است به پرسپولیس بیاید، ما فقط 
تنها در یک صورت با جدایی یحیی موافقت می کنیم که پای تیم ملی در میان باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با امید عالیشــاه مذاکره کرده اید، گفت: ما هنوز 
مذاکره ای انجام ندادیم چون هنوز از یحیی فهرستی دریافت نکردیم. با دو بازیکن 

سرشناس خارجی مذاکره کردیم که یکی مهاجم است و دیگری هافبک دفاعی.

سینا حسینی: بالتکیفــی آبی ها پایان ندارد. پس از 
سریال خســته کننده آمدن یا نیامدن استراماچونی 
به تهران، هواداران ناراضی اســتقالل هجمه سنگینی 
به علی فتــح اهلل زاده و فرهاد مجیــدی وارد کردند و 
آن ها را متهم به خیانــت کردند تا در اقدامی غیر قابل 
پیش بینی فتح اهلل زاده که هنوز یک هفته از عضویتش 
در هیئت مدیره نگذشــته بود، از ادامه حضور در این 
مسئولیت انصراف داد تا شــوک جدیدی به هواداران 

وارد شود.
برخی منتقدان فتــح اهلل زاده این اقــدام را حرکتی 
نمایشی توصیف کردند اما تأکید وی بر عدم حضور در 
جلسات هیئت مدیره نشان داد وی تصمیم خود را در 

این رابطه گرفته است.
البته برخی نزدیکان فتــح اهلل زاده معتقدند که وی به 
یک شــرط به مجموعه هیئت مدیره بازخواهد گشت، 
که وزیر ورزش و جوانان تمام اعضــای هیئت مدیره 

استقالل را به صورت دسته جمعی برکنار کند.

شوک فرهاد
 در شــرایطی که گمانه زنی ها حول محور بازگشــت 
فتح اهلل زاده به استقالل بود، انتشار پست اینستاگرامی  
فرهاد مجیدی همه هواداران را آچمز کرد. او نوشت: 
»با سپاس از باشگاه اســتقالل که برای سرمربیگری 
به مــن اعتماد کرد، بایــد اعالم کنم فقــط روزی به 
خانه ام برمی گردم که هــواداران - صاحبان اصلی آن 
خانه - منتظرم باشند و پای دعوت نامه امضای معنوی 

آن ها باشد«.

هرچند فرهاد مجیدی به غیر از پســت اینستاگرامی 
خود هیچ توضیــح دیگری در این رابطــه ارائه نکرده 
بود اما گفته می شود وی بابت وقت کشی هیئت مدیره 
استقالل چنین تصمیمی را اخذ کرده چون وی 1۶ روز 
پیش و پس از خروج استراماچونی از تهران با اعضای 
هیئت مدیره اســتقالل گفت و گو کرد و به آن ها چراغ 
سبز نشان داده بود که هدایت استقالل را قبول کند و 
آن ها به وی قول دادند پس از سه روز ماجرای انتخاب 
وی را رسماً اعالم خواهند کرد. حاال با گذشت دو هفته 
از آن جلسه و اعالم نشــدن خبر انتخابش به صورت 
رسمی باعث شد وی از همکاری با هیئت مدیره فعلی 

باشگاه استقالل منصرف شود.

استعفای دست جمعی؟
شنیده می شــود مســئوالن وزارت ورزش و جوانان 
تصمیم دارند به صورت جدی روی گزینه تغییرات در 
هیئت مدیره استقالل فکر کنند به ویژه اینکه هواداران 
به شدت نســبت به عملکرد این مجموعه انتقاد دارند 
از این رو بعید نیست که هیئت مدیره به صورت دسته 

جمعی برکنار شوند. 
اما نکته ای کــه در این بین وجود دارد این اســت که 
استقالل با این همه فرصت سوزی و وقت کشی از سایر 
مدعیان حاضر در کورس قهرمانی به شدت عقب افتاده 
اســت و این مســئله می تواند در آینده ای نه چندان 
دور تأثیر خود را بر عملکرد و سرنوشــت اســتقالل 
 بگذارد و کار را برای پسران آبی پوش پایتخت دشوار 

سازد.

حمیدرضاعرب: سعید عزت اللهی کجاست؟ هافبک 
بلند باالی فوتبال ایران که اکنون می توانســت در قلب 
اروپا و در مهم ترین تیم ها نقشــی کلیدی ایفا کند چه 

حال و روزی دارد؟ 
عزت اللهی را حتی در اللیگا می دیدند و این پیش گویی 
زمانی به حقیقت نزدیک تر می شد که او به مانند سردار 
آزمون درخششــی خیره کننده در روستوف داشت و 
حتی در لیگ قهرمانان اروپا نیز نمایشی تحسین برانگیز 

از خود به جا گذاشته بود. 
عزت اللهی اما پس از فراز چشمگیری فرودی چشمگیر تر 

داشت و به واقع می توان ادعا کرد که او پس 
از حضور درجــام جهانی فوتبــال هرگز 
نتوانست درتیم های باشگاهی اش اثرگذار 
باشد و با سرعت برق سیرنزولی را پیمود. 

گم شده در جزیره
عزت اللهی که پس از جام جهانی راهی 

ریدینگ انگلیس شده بود این باور 
را در اذهان همگان تقویت کرد 

که در لیگ جزیره به مهره ای 
مهم و بی بدیل تبدیل شود 
اما او حتی نتوانســت به 
اندازه تعداد انگشتان یک 
دســت در ترکیب این 
تیم قرار بگیرد. پس از 
آن تجربه تلخ سعید به 
تیم یوپن)اوپن( بلژیک 
نقل مکان کــرد اما در 

این تیم هــم فقط یک 
بار درترکیب قــرار گرفت 

تا فقــط نظاره گــر بازی های 
امید ابراهیمی دیگر هم تیمی 
ایرانــی اش دراین تیم بلژیکی 

باشد. 

بازگشت به نصف جهان؟
عزت اللهی سیرنزولی خود 
در فوتبــال را بــه حدی 
پرشــتاب طی کــرده که 
حاال صحبت از حضورش 
در ترکیب سپاهان است و 
مدیربرنامه های او که دیگر 
تیمــی را در اروپا خواهان 
این بازیکن نمی بیند تنها 

راه چاره را بازگشــت به لیگ ایران می داند. شاید بازی 
در سپاهان بتواند سعید را به روزهای اوج بازگرداند به 
خصوص اینکه سپاهان در این پست چند مصدوم هم 
دارد و به دلیل آسیبی که نقی زاده و بحیرایی دیده اند 
زرد پوشان عمیقاً به یک بازیکن در این پست احساس 

نیاز می کنند. 

استثمار روس ها
ســپاهانی ها اما درحالی با باشــگاه یوپن وارد مذاکره 
شده اند که اساساً نقطه مذاکره برای خرید این بازیکن 
باشگاه بلژیکی نیست. ســپاهانی ها پس از رایزنی با 
مدیربرنامه های سعید تازه متوجه شدند که باید 
نظر مساعد مدیران باشــگاه روستوف را برای 
حضور ایــن بازیکن درترکیب تیمشــان جلب 
کند. روستوفی ها دراقدامی آینده نگرانه و شاید 

استثمارگرانه! 
هرسال که سعید را قرضی به 
تیم های دیگر دادند 
یک ســال به 
ازای هرسال 
ردادش  قرا
را اضــــافه 
کردند اکنون 
للهــی  عزت ا
طبــق آماری 
ایــن  از  کــه 
باشــگاه گرفتــه 
همچنان  شــده 
دو ســال دیگــر 
تحت قــرارداد با 
باشگاه روســی است و 
چنانچه سپاهانی ها نیز خواهان 
سعید باشند باشگاه روسی باز 
هم یک ســال دیگر قرارداد با 
عزت اللهــی را افزایش خواهد 
داد تا همچنان مالک بی چون 
وچرای این بازیکن باشــد. در 
واقع این باشــگاه ملوان نبود 
که وقتی عزت اللهی را ساخت 
از کنار این بازیکن سود های 
کالن به جیب زد، این روس ها 
بودند که همواره برنده جا به 
جایی هــای عزت اللهــی لقب 

گرفتند.

جواد رستم زاده: کالدرون تیمش را به صدر جدول 
رســاند ، پس از پایان بازی دور افتخــار زد و در حال 
حاضر رفت تا شاید برگردد. پرسپولیس بعد از مدتی 
دوری از صدر، دوباره با پیروزی بر نســاجی باالتر از 
سپاهان ایســتاد. دیروز در هوای آلوده تهران مردان 
کالدرون 30 دقیقه تمام را 10 نفره از گل امیری دفاع 
کردند. در این بــازی که با قضاوت خــوب منصوری 
انجام شــد سرخپوشــان در نیمه اول یک بر صفر به 
رختکن رفتند تا در نیمه مربیان فاصله را بیشتر کنند 
اما اخراج ربیع خواه قبــل از دقیقه ۶0 فرم بازی تیم 
کالدرون را کامل تغییــر داد. میهمان بی محابا حمله 
کرد و البته میزبان 100 درصد دفاع کرد تا یک رادوی 
آماده مانع از تساوی بازی شود. سرخ ها البته در اواخر 
بازی بــا مصدومیت نعمتی و تمام شــدن تعویض ها 

مجبور شد 9 نفره هم بازی کند. 
حاال کالدرون با  هفت پیروزی پیاپی، به رکورد بیشترین 
بردهای پیاپی و در پرســپولیس رســید و برانکو را جا 
گذاشت.برانکو لیگ شــانزدهم که پرسپولیس در لیگ 

بی رقیب جلو می رفت، ۶ بازی پیاپی پیروز شد. 
پرســپولیس با این پیــروزی ســخت و حیاتی 3۴ 
امتیازی شد تا با یک بازی بیشــتر نسبت به سپاهان 
در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد. سپاهان هم 31 
امتیازی است. این تیم هم یک بازی معوقه با صنعت 
نفت دارد که امروز انجام می شود. تراکتور هم باید با 
پیکان بازی کند و در صورت پیروزی تا سه تیم باالی 

جدول صعود کند.

کالدرون: باشگاه می گوید من بروم!
کالدرون گفت: می خواســتیم در نیمــه دوم گل های 
بیشتری به ثمر برسانیم که با اخراج رو به رو شدیم و بازی 
پیچیده شد و به لطف بازیکنان و حمایت هواداران سه 
امتیاز را گرفتیم. مدیر باشگاه اعالم کرد که با یک بازیکن 
خارجی به توافق رسیده اند اما من تصمیم گرفته ام فقط 
دو بازیکن ایرانی به ما اضافه شوند و اینکه پولی که برای 
بازیکنان خارجی در نظــر گرفته اند به بازیکنان داخلی 
پرداخت شود. وی افزود: به خاطر رفتاری که با من شد 
حس می کنم که باشــگاه می گوید که من بروم ولی من 
نمی خواهم این باشــگاه را ترک کنم. یکسری شرایط 
دارم و باید ســازماندهی جوری شکل بگیرد که در خور 
هواداران باشد. ما باید یک برنامه ریزی حرفه ای داشته 
باشیم و افرادی که به دنبال منافع شخصی هستند و مانع 

پیشرفت این باشگاه می شوند این باشگاه را ترک کنند.
ما خارجی  ها هنوز دریافتی از باشگاه نداشته ایم و ترجیح 
می دهم به جای جذب بازیکن خارجی طلب بازیکن ها 
پرداخت شــود. امیدوارم قبل از آغــاز تمرینات برای 
نیم فصل دوم مشــکالت مالی حل شــود و پاداش ها و 

مطالبات بازیکنان به آن ها پرداخت شود.
سرمربی سرخپوشان تاکید کرد: بدون درخواست چیزی 
مشکالت را پشت سر گذاشتم  و هواداران حمایت کردند 
ولی ما هنوز نتوانستیم آن شادی که لیاقت این هواداران 
است را به آن ها بدهیم. همه این ها باعث شد تا حمایت 
و لطف طرفداران را داشته باشیم. برای رسیدن به اهداف 

حمایت باشگاه الزم است.

نیل جونز/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: »قهرمان 
انگلیس، شما هیچ گاه این سرود را نخواهید خواند!« این 
شعاری بود که پنجشنبه شب هواداران لسترسیتی که 
خود یک بار قهرمان لیگ برتر شــده اند در زمان حضور 
بازیکنان لیورپول در ورزشگاه کینگ پاور سر می دادند؛ 
اما احتماالً بهتر است فصل آینده زمان میزبانی از قرمزها 

این شعار را فاکتور بگیرند!

تقابل مردان علیه پسربچه ها!
عملکردی که شاگردان کلوپ در بازی مقابل روباه ها از 
خود به نمایش گذاشتند به خوبی نشانگر این بود که این 
تیم از همین حاال در یک قدمی کسب عنوان قهرمانی 
قرار دارد. اما بی گمان لســتر در این حد واندازه ها نبود. 
نتیجه ۴بر صفر به نفع لیورپــول بود اما تفاوت کالس و 
کیفیت بازی دو تیم کیلومترها بیشتر از این هم بود. با 
نگاه به جدول رقابت دو تیم برای کســب قهرمانی این 
فصل اکنون بیشــتر شبیه به یک شــوخی است چون 
قرمزها 13 امتیاز بیشــتر و یک بازی کمتر نســبت به 

شاگردان راجرز دارند. 
البته منچسترسیتی دیشب میزبان وولوز بود و اگر بازی 
خود را با پیروزی پشت سر گذاشته باشد این اختالف به 
11 امتیاز می رسد و البته سیتیزن ها نیز یک بازی بیشتر 

انجام داده اند.
لسترســیتی در مقابل لیورپول هیچ پاســخی نداشت.

عملکرد آن ها در این فصل الیق تعریف و تمجید اســت 
اما از لیورپــول درس خوبی گرفتند و بازی پنجشــنبه 
شب بیشتر از هر چیزی شبیه به تقابل مردان علیه پسر 

بچه ها بود.

بهترین بازی 2019 لیورپول
یورگن کلوپ در مصاحبــه پس از بــازی گفت: »فکر 
می کنم تیم ما بازی بهتری را به نمایش گذاشت«. مرد 
آلمانی با ایــن جمله نهایت فروتنی را به کار برد. ســال 
۲019 برای لیورپول سالی پر از زیبایی بود اما می توان 
گفت عملکرد مقابل لستر کامل ترین و خوب ترین بازی 
آن ها در این سال بود. از زمانی که داور سوت آغاز بازی 
را به صدا در آورد تا سوت پایان بازی آن ها حاکم مطلق 
بازی بودند و پیروزی که بدست آوردند پیامی بزرگ را به 

همه رقیبانشان صادر کرد.
لستر در بازی پنجشنبه شــب آمده بود تا از اعتبار خود 
دفاع کند و نشــان دهد که هیچ چیز از صدرنشین کم 
نداشته و آماده است برای قهرمانی با آن ها بجنگد. آن ها 
طرفداران پر شور را پشت ســر خود داشتند، اعتماد به 
نفس و روحیه شان در باالترین حد ممکن بود والبته آقای 
گل فعلی مسابقات یعنی جیمی واردی نیز آماده بود که 
حریف را آزار بدهد. امــا هیچ کدام از این ها اتفاق نیفتاد. 
پرس سنگین لیورپول آن ها را کالفه و پر اشتباه کرده بود 
و جیمی واردی در پایان بازی حتی از آلیسون دروازه بان 
قرمزها نیز کمتر لمس توپ انجام داده بود! حتی وقتی 
هنوز یک ســاعت از زمان بازی نگذشته بود به لستر اگر 
پیشنهاد پایان بازی را می دادند آن ها با کمال میل قبول 
می کردند. لیورپول باید در همان نیمه اول کار روباه ها 
را تمام می کرد اما از بدشانســی فقط با یک گل اختالف 
پیش افتاده بودند. در حالی که لستر در نیمه اول حتی 
یک شوت )چه در چارچوب چه خارج از آن( نیز به طرف 
دروازه حریف نزده بود. در نیمــه دوم اوضاع یک طرفه 
تر نیز شــد. جیمز میلنر که تازه به میدان آمده بود، در 
نخستین لمس توپش ضربه پنالتی را به گل تبدیل کرد 
و پس از آن اوضاع برای میزبان بدتر نیز شــد. فیرمینو 
گل دوم خود را روی یک پاس زیبای دیگر از الکســاندر 
آرنولد به ثمر رساند و خود مدافع جوان پس از آن به جای 
پاس گل یک گل بی نقص زد تا نمایش کم نظیر خود را 

تکمیل کند.

بهانه ای برای عالی نبودن نیست
لیورپول می توانســت برای این بازی بهانه داشته باشد، 
آن ها به تازگی دو بازی سخت را در قطر برگزار کرده و به 
انگلیس برگشته بودند؛ پنج بازیکن اصلی آن ها مصدوم 
بود، اختالف آن ها با تیم دوم جدول زیاد بود و اگر عملکرد 
خوبی را نیز به نمایش نمی گذاشتند می توانستند یکی از 
این ها را بهانه کنند؛ اما بی توجه به همه این ها به بهترین 
نحو آتش بازی کردند. آن ها حتی انگار معنی کلمه مغرور 
شــدن را نمی دانند، و آماده تر از همه، تشــنه تر از همه 
و بهتر از همه هســتند. »قهرمان انگلیس«؛ این آوازی 
اســت که مطمئناً خیلی زود از طرف هواداران لیورپول 

خواهیم شنید.

فتح اهلل زاده کنار کشید، مجیدی نیامد

احتمال برکناری دست جمعی هیئت مدیره استقالل
چراغ سبز سعید برای بازی در سپاهان

»عزت اللهی« در چنگال روستوف!
دور افتخار یا دور خداحافظی مرد آرژانتینی؟

کالدرون با صدرنشینی رفت
»لیورپول« تشنه ترین و بهترین در لیگ برتر

قرمزها آماده سر دادن سرود قهرمانی

ورزش: آخرین اردوی تیم ملی والیبال برای حضور در انتخابی المپیک از 
امروز آغاز می شود؛ در حالی که هنوز کوالکوویچ تصمیم نهایی خود را برای 

اعالم فهرست نهایی نگرفته است.
امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران درباره تمرینات سه هفته 
گذشته تیم ملی به سایت فدراسیون گفت: بر اساس تصمیم فدراسیون 
والیبال، اردوهای تیم ملی زودتر از موعد مقرر شروع شد و پس از تعطیلی 

لیگ برتر، 1۸ بازیکن به اردو دعوت شدند.
وی با یادآوری اینکه تمرینات تیم ملی بدون حضور لژیونرها در ســالن 
فدراسیون والیبال آغاز شد، گفت: با وجود اینکه تعدادی از بازیکنان خسته 
بودند، تمرینات در اردوی آماده سازی خیلی خوب شروع شد و بازیکنان با 
توجه به اهمیت باالیی که مسابقات انتخابی المپیک دارد، با انگیزه بسیار 

خوبی در تمرینات شــرکت کردند. رقابت خیلی خوبی بین بازیکنان در 
پست های مختلف شاهد بودیم، چون المپیک رویداد بسیار مهمی است.

سرپرست تیم ملی والیبال عنوان کرد: سعید معروف با توجه به اینکه لیگ 
چین به تعویق افتاد و پس از رقابت های انتخابی المپیک آغاز خواهد شد، به 
عنوان نخستین لژیونر به تمرینات پیوست و پوریا فیاضی نیز که قراردادش را 
با باشگاه بنجین لهستان فسخ کرد، به عنوان دومین لژیونر در تمرینات حاضر 
شد.خوش خبر با بیان اینکه موسوی، عبادی پور و شریفی نیز وارد ایران 
شدند، گفت: میالد عبادی پور روز چهارشنبه وارد ایران شد و سید محمد 

موسوی و مرتضی شریفی نیز پنجشنبه شب به کشورمان بازگشتند و این 
بازیکنان نیز از روز شنبه به تمرینات تیم ملی ملحق می شوند.

چون روز دوشنبه باید ترکیب نهایی تیم را به کنفدراسیون والیبال آسیا 
اعالم کنیم.خوش خبر با یادآوری اینکه مسابقات انتخابی المپیک در قاره 
آسیا از 1۷ دی ماه در چین آغاز می شود، گفت: تیم ملی جمعه شب )13 
دی( با پرواز مستقیم راهی گوانگژو می شود و از آنجا نیز با اتوبوس مسافت 
150 کیلومتری را برای رسیدن به شهر جیانگمن میزبان این رقابت ها، 

طی خواهد کرد.

سینا حسینی : مهدی تاج قرار بود روز چهارشنبه به بوشهر 
برود تا در مجمع انتخاباتی هئیت فوتبال این اســتان شرکت 
کند، اما عارضه قلبی به وی اجازه نداد این سفر را انجام دهد و 

راهی بیمارستان شد.
بستری شدن تاج سبب شــد مسئوالن ورزش ایران یک به 
یک به مالقات وی روند. وخامت حال تاج سبب شد پزشکان 
خبری عجیــب را به وی دهند که به دلیــل عارضه قلبی و 
فشــار عصبی فراوان دیگــر نباید در این مســئولیت باقی 
بماند، چون استرس و فشــار عصبی فراوان برای او بسیار 
خطرناک است. شنیده می شــود تاج در مالقات با مهدی 
علی نژاد معاون جدید ســلطانی فر این مسئله را به صورت 
جدی به وی اعالم کرده و برای وزیر پیغام فرســتاده دیگر 

امکان حضورش در این مسئولیت وجود ندارد. فرزند یکی 
از مسئوالن فدراســیون که رفاقت دیرینه ای با مهدی تاج 

دارد نیز این خبر را به صورت تلویحی اعالم کرد.
حاال سؤال کلیدی این است که چه کسی مسئولیت تاج را تا زمان 
برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال عهده دار خواهد شد؟ 
برابر اساســنامه نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال به جای تاج 

مسئولیت این پست را برعهده خواهد گرفت . 
به نظر می رسد از هفته آینده محمود اسالمیان مسئولیت اداره 

فوتبال را برعهده خواهد گرفت مگر اینکه اتفاق دیگری رخ بدهد و 
تاج بر خالف توصیه پزشکان از کناره گیری منصرف شود.

در این میان اما برخی منتقدان با اشاره به این تصمیم معتقدند 
بالتکلیفی تیم ملی فوتبال ایــران و جایگاه متزلزل تیم ملی 
فوتبال ایران و بحث چالش آفرین انتخاب سرمربی تیم ملی 
دلیل اخذ این تصمیم از سوی مهدی تاج است به همین دلیل 
رئیس فدراســیون فوتبال برای اینکه بدون هزینه از فوتبال 

خارج شود تن به چنین معادله ای داده است!

ضد  حمله

آزمون در فهرست خریدهای کریستال پاالس 
ورزش: به نقل از خبرگزاری Nevnov روســیه، باشگاه کریستال 
پاالس انگلیس قصد دارد تا ســردار آزمون را  در صورت عدم موفقیت 
خرید فدور چالوف، مهاجم ۲۲ ســاله زسکا مســکو جذب کند. این 
تیم حتی حاضر اســت برای این انتقال 30 میلیــون پوند به زنیتی ها 

پرداخت کند.
این رسانه خبری روسیه در ادامه به نقل از یک منبع موثق نوشت: باشگاه 
زنیت آماده مذاکره برای فروش سردار آزمون که زمستان سال گذشته 

با قرارداد 1۲ میلیون یورویی از روبین کازان جذب شده بود نیست.
فدور چالوف هم اکنون پیشنهادهایی از تیم های مطرح انگلیسی همانند 

آرسنال، چلسی، اورتون، منچسترسیتی و تیم های ایتالیایی دارد.

رکورد پیام نیازمند در لیگ بانوان شکست!
ورزش: زهرا خواجوی دروازه بان جوان تیم وچان کردستان با بسته نگه 
داشتن دروازه اش در نیمه اول بازی با شهرداری بم، رکورد پیام نیازمند 
را شکست و بیشترین تعداد دقیقه کلین شیت را به نام خود ثبت کرد. 

آقاخان با استقالل استارت می زند
ورزش: مرتضی آقاخان بازیکنی است که در لیگ هجدهم با استقالل قرارداد 
امضا کرد اما به دلیل دو مصدومیت پیاپی حتی یک دقیقه هم برای این تیم 
بازی نکرده است.با این حال آقاخان قرار است از شروع تمرینات استقالل به 

اردوی این تیم اضافه شود تا خود را برای نیم فصل دوم آماده کنند. 

صیادمنش: به اردوی تیم امید اضافه می شوم
ورزش: اللهیار صیادمنش جوان ترین لژیونر فوتبال ایران است که در این 
بین مدیران فدراسیون فوتبال تالش زیادی کردند که او در بازی های  
انتخابی المپیــک برای تیم امید بــازی کند. پــس از رایزنی مدیران 
فدراسیون فوتبال با مدیران باشگاه استانبول اسپور صیادمنش می تواند 

به اردوی تیم امید اضافه شود و به زودی این اتفاق رخ خواهد داد.

 دستیار استراماچونی: 
مشکل ما در استقالل پول نبود

ورزش: باشگاه استقالل با صدور بیانیه ای اعالم کرد به همکاری چند 
ماهه با مربی صاحبنام ایتالیایی پایان داده است.سباستین لتو، یکی از 
دستیاران این مربی در تیم آبی پوش نسبت به این اتفاق واکنش نشان 
داد. وی در مصاحبه ای که در توتومرکاتووب منتشــر شد اظهار کرد: 
مشکل همکاری با استقالل، فقط بحث پول نبوده بلکه مسائل دیگری 

هم مرتبط بوده اند.
لتو افزود: دو روز قبل ما برنامه آماده ســازی و سازماندهی تیم را برای 
بازگشــت از تعطیالت دومرتبه در نظر گرفتیم و اطمینان داشتیم که 
با شور و هیجان زیاد به تهران باز خواهیم گشــت اما رفتار یکسری از 

نمایندگان باشگاه مانع هر توافقی شد.

مدافع تیم ملی در آستانه انتقال به آلمان یا ایتالیا
ورزش: رسانه های ترکیه از پیشنهاد باشگاه ساسولو ایتالیا و هرتابرلین 
آلمان به سیدمجید حسینی مدافع ملی پوش فوتبال ایران که در حال 
حاضر در تیم ترابوزان اسپور ترکیه بازی می کند، خبر داده اند.سایت 
»gunes« ترکیه در این ارتباط اعالم کرد که هر دو باشــگاه ساسولو 
و هرتابرلین حاضر هستند برای حســینی ۲ میلیون و 500 هزار یورو 
پرداخت کنند. این سایت مدعی شد جدایی حسینی از ترابوزان نزدیک 
است و این باشگاه، حسینی را به تیمی می دهد که بیشترین پرداختی 

را داشته باشد.

 پیشنهاد ۶ میلیون یورویی تراکتور 
به مهاجم ژاپنی

ورزش: گفته می شــود تراکتور برای نقل و انتقاالت زمســتانی یوما 
سوزوکی مهاجم تیم ملی فوتبال ژاپن را مدنظر دارد که در حال حاضر 

در تیم سنت ترویدن بلژیک بازی می کند.
گفته می شود پیشنهاد تراکتور به این بازیکن ۶ میلیون یورو بوده است!

منهای فوتبال

پیروزی راحت پارسا
صدرنشین در خانه باخت

ورزش: مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های 
کشور پنجشنبه با برگزاری دیدارهای هفته چهاردهم وارد مرحله 
برگشت شــد.در این هفته از رقابت ها تیم مهرام که قهرمانی نیم 
فصل را از آن خود کرد در دیدار خانگی مقابل ذوب آهن متحمل 
شکست شــد. اصفهانی ها در حالی این بازی را به سود خود تمام 
کردند که با حکم کمیته انضباطــی بازنده آخرین دیدار نیم فصل 

نخست شدند.
نتایج دیدارهای هفته چهاردهم به این شرح است:

* صنعت مس کرمان ۷0 - رعد پدافند هوایی شهرکرد ۸۷
* توفارقان آذرشهر 5۶ - آویژه صنعت پارسا مشهد ۶۸

* شورا و شهرداری قزوین 5۷ - شیمیدر قم ۷1
* مهرام تهران ۸0 - ذوب آهن اصفهان ۸3

* شهرداری گرگان ۸5 - شهرداری بندرعباس ۷۶
* اکسون تهران ۴۶ - پاالیش نفت آبادان 5۷

از هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال دیدار تیم های پتروشیمی و 
نیروی زمینی لغو شد.

همه مدعیان باید روی تشک بروند
 جام تختی، نخستین گذرگاه 

برای رسیدن به المپیک
ورزش: با اعالم کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد هر کشتی گیری که 

می خواهد به المپیک برود، باید در جام تختی شرکت کند.
جام تختی در رشته کشتی آزاد روزهای 1۸ تا ۲0 دی ماه به میزبانی 
شهر کرمانشاه برگزار می شود؛ جایی که برخالف سال های نه چندان 
دور بیش از اینکه جنبه بین المللی داشته باشد، یکی از مراحل مهم 

انتخابی تیم ملی به شمار می رود.
آن طور که کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد اعالم کرده، همه مدعیان 
پوشیدن دوبنده تیم ملی در مســابقات قهرمانی آسیا و همچنین 
المپیک ۲0۲0 باید در این رقابت ها حضور داشته باشند. البته چند 

نفری هم مستثنا شدند. 
حســن یزدانی، علیرضا کریمی، رضا اطری، بهنام احســان پور و 
یونس امامی به دلیل مدال آوری و کســب ســهمیه در مسابقات 
جهانی ۲019 قزاقســتان به همراه امیرحسین زارع که قرار است 
در تورنمنت ایتالیا روی تشک برود، از حضور در جام تختی معاف 

هستند.

4 کوهنورد گرفتار بهمن در توچال
ورزش: سقوط بهمن در ارتفاعات توچال  سبب مصدوم شدن چهار 
نفر شد.میریحیی، مدیرعامل مجموعه توچال دراین باره گفت: این 
اتفاق در نزدیکی ایستگاه پنج توچال رخ داده و بالفاصله تیم های 
امدادی از آتش نشــانی و هالل احمر به منطقه اعزام شدند. آن ها 
در پی بررسی دقیق منطقه هستند تا مصدومان احتمالی را از زیر 

بهمن نجات دهند.
وی افزود: پیست روز جمعه به دلیل شرایط جوی تعطیل بود. این 

حادثه هم ارتباطی به پیست نداشت. 

ادامه شکست های نانجینگ با رفتن حدادی
ورزش: تیم بسکتبال نانجینگ پس از جدایی حدادی و بازگشت 

یخچالی هم در لیگ چین شکست خورد.
تیم بسکتبال نانجینگ که با فســخ قرارداد حامد حدادی ستاره 
بسکتبال کشورمان حاال بهنام یخچالی، گارد رأس تیم ملی ایران را 
به ترکیب خود بازگردانده است، امروز در دیدار با بیکونگ دراگونز 

111 بر 9۷ نتیجه را واگذار کرد .
در این بازی یخچالی 3۶ دقیقه در ترکیب نانجینگ حضور داشت و 
در این مدت ۶ امتیاز، دو ریباند و دو توپ ربایی داشت. این بازیکن 
که قراردادش به صورت تضمین شــده تا پایان فصل است، پس از 
گذشت یک ماه به ترکیب نانجینگ بازگشته بود. نانجینگ با این 

نتیجه سیزدهمین باخت خود را در این فصل تجربه کرد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000771 
-98,9,28 - هی��ات اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمع��ارض  متقاض��ی آقای محمد بلوچ قرائی   فرزند در محمد    به ش��ماره شناس��نامه 59  
ص��ادره از  ترب��ت جام  در   یک باب  منزل  به  مس��احت  234 مت��ر مربع پالک 9فرعی  از  
15- اصلی    مفروز و مجزی ش��ده  واقع در خراس��ان رضوی  بخش 13 مش��هد خریداری از  
مال��ک رس��می آقای محمد رحی��م میرکی قرائی    محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف : 98,188  آ-9812289
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سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000778 
-98,9,30 - هی��ات اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقای فضل احمد انصاری حس��ن آبادی  فرزند نور احمد      به ش��ماره 
شناسنامه 3456  صادره از  تربت جام  در   یک باب  منزل  به  مساحت  153,10 متر مربع 
پالک فرعی  از  959- اصلی اصلی    مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  بخش 13 
مشهد خریداری از  مالک رسمی آقای یحیی اسماعیل احمدی ورثه کبری اسماعیل احمدی   
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شدآ-.9812290  م الف : 98,190
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/23
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ایرج  جارچی  دارای شناس��نامه ش��ماره 3660478350 به شرح دادخواست به کالسه 
980658 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابراهیم جارچی   بشناسنامه 205 در تاریخ 98/9/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذیل: 1- ایرج جارچی   فرزند ابراهیم به 
شماره ملی 3660478350 پسر متوفی 2- اسماعیل جارچی  فرزند ابراهیم   به شماره ملی 
3674292696 پسر متوفی  3- اسحق جارچی فرزند ابراهیم  به شماره ملی 3674294850 
پس��ر متوفی  4- احس��ان  جارچی فرزند ابراهیم بش��ماره ملی 3660715743 پسر متوفی 
5- هاجر جارچی فرزند ابراهیم بشماره ملی 3674295806 دختر متوفی 6- خدیجه جارچی  
فرزند ابراهیم  بش��ماره ملی 3660130192 دخت��ر متوفی 7- حلیمه جارچی فرزند ابراهیم 
بشماره ملی 3660308803 دختر متوفی 8- خورشید فارسی مقدم فرزند قربان بشماره ملی 
5338941155 همس��ر متوفی 9- حوا محمود زاده فرزند فقیر بشماره ملی 3670706331 

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. م الف: 1409 آ-9812292
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا غزنوی  دارای شناسنامه شماره 3670126414 به شرح دادخواست به کالسه 
980565 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
براتعلی غزنوی   بشناسنامه 943 در تاریخ 57/12/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذیل: 1- محمدرضا غزنوی  فرزند براتعلی 
به شماره ملی 3670126414 پسر متوفی 2- خیرالنسا غزنوی  فرزند براتعلی  به شماره ملی 
3670104593 دختر متوفی  3- گوهر غزنوی  فرزند براتعلی  به شماره ملی 3672819859 
دخت��ر متوفی  4- عذرا غزنوی فرزند براتعلی بش��ماره ملی 3670205705 دختر متوفی 5- 
فاطمه غزنوی فرزند براتعلی بشماره ملی 3673416782 دختر متوفی 6- زری غزنوی فرزند 

براتعلی بشماره ملی 3670150889 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 باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1407 آ-9812293
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی            برابر رای ش��ماره 139860308001003512 � 
1398/09/30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد نخعی  فرزند مرتضی قلی بش��ماره شناسنامه 1 صادره از خوسف نسبت 
به یک سهم و هفت دهم سهم  از18 سهم ششدانگ یکباب منزل  به مساحت 250 متر مربع 
بپ��الک 5164 فرع��ی از 249  � اصلی بخش 2 بیرجند  از محل مالکیت بهروز نخعی   محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9812291
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/10/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/22
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

))آگهی فقدان پرونده ثبتی((
نظر به اینکه پرونده ثبتی ششدانگ پالک 1009 فرعی از 29- اصلی واقع در بخش1 طبس 
در جریان زلزله ش��هریور سال 1357 مفقود گردیده و تاکنون هم بدست نیامده ،برابر گواهی 
شعبه امالک و بازداشتی ذیل نامه شماره 3691-97-97/8/24 -   سابقه ای از پالک فوق در 
سامانه امالک یافت نشد.لذا در اجرای دستور وارده به شماره 102/6107 – 75/06/14 اداره 
کل محترم ثبت مراتب بدینوسیله بشرح زیر آگهی میشود تا چنانچه کسانیکه نسبت به پالک 
باال واخواهی یا اعتراضی داشته باشند بایستی از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت سی روز 
اعتراض و واخواهی خود رابه همراه مدارک مستند به اداره ثبت اسناد طبس تحویل و رسید 
دریافت دارند واالحقش ساقط خواهد بود ودر انقضاء مدت واخواهی دنباله عملیات ثبتی بنام 

مالک رسمی و دفاتر امالک مربوطه و مدارک معتبر ادامه خواهد یافت.آ-9812303
تاریخ انتشار: 98/10/07

غالمرضا کدخدائی
رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان طبس

))آگهی فقدان پرونده ثبتی((
نظر به اینکه پرونده ثبتی شش��دانگ پالک 6 فرعی از 30- اصلی واقع در بخش1 طبس در 
جریان زلزله ش��هریور س��ال 1357 مفقود گردیده و تاکنون هم بدس��ت نیامده ،برابر گواهی 
شعبه امالک و بازداشتی ذیل نامه شماره 97/8/26/308/97/2577- سابقه ای از پالک فوق 
در س��امانه امالک یافت نش��د.لذا در اجرای دستور وارده به شماره 102/6107 – 75/06/14 
اداره کل محترم ثبت مراتب بدینوس��یله بش��رح زیر آگهی میشود تا چنانچه کسانیکه نسبت 
به پالک باال واخواهی یا اعتراضی داش��ته باش��ند بایس��تی از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف 
مدت س��ی روز اعتراض و واخواهی خود رابه همراه مدارک مس��تند به اداره ثبت اسناد طبس 
تحویل و رس��ید دریافت دارند واالحقش س��اقط خواهد بود ودر انقضاء مدت واخواهی دنباله 
عملیات ثبتی بنام مالک رس��می و دفاتر امالک مربوطه و مدارک معتبر ادامه خواهد یافت.آ-

9812298 تاریخ انتشار: 98/10/07
غالمرضا کدخدائی / رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان طبس

))آگهی فقدان پرونده ثبتی((
نظر به اینکه پرونده ثبتی شش��دانگ پالک 277 فرعی از 30- اصلی واقع در بخش1 طبس 
در جریان زلزله ش��هریور سال 1357 مفقود گردیده و تاکنون هم بدست نیامده ،برابر گواهی 
شعبه امالک و بازداشتی ذیل نامه شماره 139885621012001266 -98/9/11   سابقه ای 
از پالک فوق در س��امانه امالک یافت نش��د.لذا در اجرای دستور وارده به شماره 102/6107 
– 75/06/14 اداره کل محترم ثبت مراتب بدینوس��یله بش��رح زیر آگهی میش��ود تا چنانچه 
کس��انیکه نس��بت به پالک باال واخواهی یا اعتراضی داشته باشند بایستی از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت س��ی روز اعتراض و واخواهی خود رابه همراه مدارک مس��تند به اداره ثبت 
اس��ناد طبس تحویل و رس��ید دریافت دارند واالحقش س��اقط خواهد ب��ود ودر انقضاء مدت 
واخواهی دنباله عملیات ثبتی بنام مالک رسمی و دفاتر امالک مربوطه و مدارک معتبر ادامه 

خواهد یافت.آ-9812300
تاریخ انتشار: 98/10/07

غالمرضا کدخدائی
رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان طبس

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
حوزه ثبت تایباد (( 

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
دربخش 14مش��هد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض 

آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
آقای عباسعلی درویش��ی به شناسنامه شماره 2 کد ملی 0749693983 صادره تایباد فرزند 
حس��ن در شش��دانگ یکباب منزل در دو طبقه به مس��احت 82 متر مربع پالک شماره 853 
فرعی از 125 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل 
قس��متی از مالکیت س��هم االرثی عباسعلی و میرزا حس��نعلی انصاری ورثه مرحوم اسماعیل 

انصاری کالسه 97-332 
ل��ذا بموج��ب ماده 3 قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلی و کثیر االنتش��ار منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض 
داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت 
مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت 
و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عموم��ی مح��ل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9812288
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/22

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد / غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای س��ید جواد حس��ینی     دارای شناسنامه  5749780937   به شرح دادخواست 
به کالسه  284 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
معصومه یزدانی    به شناسنامه   7  در تاریخ 1398/8/27  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  زهرا سادات حسینی فرزند سید حسین کد ملی 0947062300 ت.ت 1365/12/27 نسبت فرزند  مرحوم  

2. سید محمد حسینی فرزند سید حسین کد ملی 5740061989 ت.ت 1373/10/5  نسبت فرزند مرحوم 
3. فاطمه سادات  حسینی   فرزند سید حسین   کدملی   1050111907  ت.ت 1368/10/3   نسبت فرزند مرحوم    

4.  سید جواد  حسینی   فرزند سید حسین  کدملی 5749780937 ت.ت  1359/1/1    نسبت فرزند مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9812287
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

آگهی اصالح ابالغیه کالسه اجرایی: 9805288
احتراماً پیرو دستور ابالغیه به شماره 139805106091007837- 98/9/12 شعبه اول اداره اجرای 
اسناد رسمی مشهد که به شماره: آ- 9811371 م الف 326 در آن روزنامه محترم در تاریخ 19 آذر 

1398 به چاپ رسیده است مقتضی است آگهی اصالحی زیر منتشر گردد:
»در س��طر هشتم سند رهنی ش��ماره: 165638- 1393/6/4 تنظیمی دفترخانه 25 مشهد از قلم 

افتاده است. 
همچنین

در سطر دوازدهم: تاریخ تقاضانامه بانک: 27 شهریور 1398: صحیح است.«
که مراتب بدین وسیله اصالح میگردد. آ- 9812166

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب
مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- حسین ناصری

حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139860318001002593 مورخه 98/08/21 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
رشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال جمالی لیجائی به شناسنامه شماره 91 کدملی 
4899741235 صادره از س��اوجبالغ فرزند صفر در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 
1645 مترمربع و 65 س��انتی مترمربع به شماره پالک ثبتی 657 فرعی مفروز از پالک شماره یک 
فرعی از اصلی 17 واقع در بخش 11 گیالن حوزه ثبت ناحیه یک رشت حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
رشت احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 

محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 

4408 آ-9812285
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/21

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت- محسن ابراهیم زاده

آگهی ابالغ اجرائیه
ماده 18 آئین نامه اجرا

بدین وسیله به شرکت حبوب دانه گهرباران به نشانی میاندورود ناحیه صنعتی گهرباران ابالغ می شود 
که بانک کشاورزی سورک به استناد سند رهنی شماره 91238 مورخ 82/03/03 دفتر اسناد رسمی 
76 ستری جهت وصول مبلغ 1/705/000/000 ریال تا تاریخ 92/04/01 به انضمام خسارت تأخیر 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالس��ه 9800051 در واحد اجرای اسناد رسمی میاندورود تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 98/05/09 مأمور ابالغ واقعی به مدیر شرکت یا دارندگان حق امضا میسر نشده است و در سند 
رهنی مذکور نیز نشانی شرکت درج نشده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده 
فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. م.الف 98/40/11233 

آ-9812286 تاریخ انتشار: 98/10/07
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود- علی اکبر نوریان اسرمی

}در اجرای ماده 11 قانون جامع حدنگارکلیه اس��ناد دفترچه ای می بایس��ت به س��ند تک 
برگ تبدیل گردد{

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی فریدونکنار

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب1390/9/20 ،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی فریدونکنار مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در دهفری . فریدونکنار پالک اصلی 64 بخش 2

باقیمان��ده 64 اصلی فرعی آقای حامد بابایی نس��بت به شش��دانگ یک قطع��ه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 477 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی 66 بخش 2
769 فرعی آقای اباذر فیروزجاهی نس��بت به شش��دانگ یک قطع��ه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 425 متر مربع خریداری مع الواسطه از احمد خبازی مالک رسمی.

831 فرعی خانم عطیه امامقلی نژاد نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 125.30 متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای کریم رمضان پور مالک رسمی.

833 فرعی آقای مسعود خبازی کناری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 400.69 متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم فرخ لقا بهرامی مالک رسمی.

840 فرع��ی آق��ای محمد علی نوری کناری نس��بت به شش��دانگ یک قطع��ه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت 452.80 متر مربع خریداری مع الواس��طه از آقای موس��ی نوری کناری 

مالک رسمی.
884 فرع��ی خانم اولیا علی زاده دوغی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین ب��ا بنای احداثی به 
مساحت 157.23 متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای محمود ارجمند خوارزمی مالک رسمی.

1055 فرعی آقای علی اکبر خوش بخت کناری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 66.70 متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم نجیبه خاتون اسدی مالک رسمی.

1786 فرع��ی آقای مختار ضربی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بن��ای احداثی به 
مساحت 123.31 متر مربع خریداری مع الواسطه از ذوالفقار ضربی کناری مالک رسمی.

1787 و 1792 فرعی آقای کرم رمضانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 248.80 متر مربع خریداری مع الواسطه از خانم حوا عابدیان مالک رسمی.

1875 فرع��ی محمد آقاجانی منقاری نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 
114.66 متر مربع خریداری مع الواسطه از سید جواد طاهری و سید مهدی طاهری بالسویه مالک رسمی.

2010 فرع��ی خانم زهرا صادقی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بن��ای احداثی به 
مساحت 206.68 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

2250 فرعی آقای رضوان محس��نی نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 210 متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان مالک رسمی.

3581 فرعی آقای اسداله علی زاده الری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 373.19 متر مربع خریداری مع الواسطه از رمضانعلی علیزاده مالک رسمی.

3659 فرعی خانم مریم کاش��ی پزا نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 124.90 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

باقیمانده 2609 فرعی خانم فاطمه ش��یرگایی سوته نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 253.43 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی 119 بخش 2
352 فرع��ی خانم مینا فرش��یدی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بن��ای احداثی به 

مساحت 92.55 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.
باقیمانده 85 فرعی فرج اله قربانی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 194.46 متر مربع خریداری مع الواسطه از منورصدفی رشتی مالک رسمی.
ل��ذا ب��ه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می و م��اده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این ص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 

حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است 
برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نش��ده، واحد ثبتی ب��ا رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه ح��اوی تحدید حدود، مراتب را در 
اولی��ن آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و نس��بت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. م.الف: 98/130/11014  آ-9811637
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/07

مرتضی خواجوی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  برابر آرای صادره ذیل 
1� برابر  رای شماره 139860308001001930  � 1398/04/29 تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای کاظم افضلی فرزند محمد حس��ن   بش��ماره شناس��نامه 3121  به شماره ملی 
0651980054  نس��بت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 108/05  متر مربع 
قس��متی از پالک1396 � اصلی بخش دو  بیرجند از محل مالکیت آقای محمد دس��تگردی 

محرز گردیده است.
2� براب��ر  رای ش��ماره 139860308001002816   � 1398/07/29 تصرف��ات مالکان��ه 
بالمعارض متقاضی  رقیه رحیمی  فرزند حس��ن   بش��ماره شناس��نامه 194  به ش��ماره ملی 
0650574303  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108/05 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 4537 فرعی از 1554 � اصلی بخش 2  بیرجند از محل مالکیت آقای غالمرضا 

شکروئی محرز گردیده است.
3� برابر  رای ش��ماره 13986030801002821� 1398/07/29 تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی محمد خس��روی فر  فرزند مراد بشماره شناسنامه 6  به شماره ملی 0652759130   
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 55/73 متر مربع قسمتی از پالک  1396 � 

اصلی بخش 2  بیرجند از محل مالکیت خانم کلثوم دستگردی محرز گردیده است.
علی هذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9811514
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/20                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/07
علی فضلی /  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

خوش خبر: هفته آینده به چین می رویم

والیبال ایران در انتظار بلیت المپیک توکیو
تاج صندلی فدراسیون را رها می کند

بیماری قلبی یا سناریوی قبلی
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فرهنگ و هنر

خبر

پوشش زنده بزرگداشت »۹ دی« در رادیو
فرهنــگ و هنر: شــبکه های 
مختلف رادیویی برای ســالروز ۹ 
دی برنامه های مختلفی را تدارک 
دیده انــد. به نقل از روابط عمومی 
معاونت صدا، حمید شــاه آبادی، 
معاون صدای رســانه ملی با بیان 

اینکه حضور حماسه ساز و والیتمدار مردم ایران اسالمی در راهپیمایی ۹ دی 
ماه سال ۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقالب و برگ زریّن دیگری در افتخارات 
کشور عزیزمان به شمار می آید، گفت: حماسه ۹ دی نماد عّزت، استقالل و 
بصیرت مردمی اســت که تا پای جان برای حفظ اصول اسالم و آرمان های 
انقالب ایستادند و با صدای رسا اعالم کردند که اگر دشمن در برابر دین آن ها 
بایستد در برابر تمام دنیای آن ها خواهند ایستاد. وی ادامه داد: روز نهم دی 
ماه در تاریخ انقالب اسالمی با عنوان روز »بصیرت« ماندگار شد. در این میان 
پاسداشت و گرامیداشت بصیرت و آگاهی مردم به عهده رسانه های جمعی، 
به خصوص رسانه ملی است. شبکه های رادیویی نیز با ساختارهای مختلف 
برنامه سازی در جاودانگی این روز بزرگ خواهند کوشید. معاون صدا افزود: 
شبکه های رادیویی در مجموع با ۱۲۴ برنامه، ۵۶ عنوان و به مدت ۵۲ ساعت 
به موضوع حماسه ۹ دی می پردازند که از این میزان برنامه، ۲۸ برنامه به مدت 
۲۲ ساعت به صورت ویژه خواهد بود. شاه آبادی با بیان اینکه مراسم نهم دی 
ماه به طور زنده از رادیو پخش می شود، گفت: ویژه برنامه »شکوه بصیرت« از 
رادیو ایران و ویژه برنامه مراسم نهم دی از رادیو تهران پخش می شود. رادیو 
گفت وگو  نیز در ویژه برنامه »پای انقالب ایستاده ایم« به پوشش مراسم نهم 
دی در تهران و استان های مختلف کشور، تبیین و تحلیل علل وقوع چنین 

مراسمی از سوی مردم بابصیرت و انقالبی می پردازد.

رونمایی از تیزر مستند »سیل بند« 
تسنیم: مستند »سیل بند« پس از 
ماه ها تالش و آماده سازی به مرحله 
پخش رسید. مستند »سیل بند« به 
نویســندگی و کارگردانی محمد 
دیندار پس از ماه ها تالش و آماده 

سازی به مرحله پخش رسید.
 در این مستند که تولید گروه مستند روایت فتح است، از طریق تصاویری 
تکان دهنده و بدیع ابعاد مختلف سیل ویرانگر ۹۸ در استان های مختلف و به 
خصوص استان خوزستان و نیز فعالیت جهادگران و مردم برای مقابله و مهار 
این سیل و سیالب ها به تصویر کشیده شده و در همان حال به آسیب شناسی 
و بی تدبیری برخی دستگاه ها پرداخته می شود . در مستند حماسی و چالشی 
»سیل بند« دکتر سعید محمد؛ فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(، 
ســرهنگ زهرایی؛ فرمانده سازمان بسیج سازندگی کشور، سردار تقی زاده؛ 
رئیس بنیاد تعاون بســیج و جمعی دیگر از صاحبنظــران و فعاالن عرصه 
خدمت رســانی به سیل زدگان حضور دارند. مستند »سیل بند« قرار است به 

زودی از شبکه اول سیما و سپس از سایر شبکه  ها به روی آنتن برود. 

به قلم رضا همراز
کتاب »نامه هایی از ستارخان« منتشر شد

از  »نامه هایــی  کتــاب  مهــر: 
ســتارخان« نوشــته رضا همراز 
توســط انتشــارات قــاالن یورد 
)ناشر فعال در تبریز( منتشر شد. 
نامه های پیشــتر منتشر نشده ای 
از ســتارخان در ایــن کتــاب به 

مخاطبان ارائه شده است. انتشارات قاالن یورد در تبریز کتاب »نامه هایی از 
ســتارخان و دورنمایی از شهادت دلخراش و جانسوز وی« نوشته رضا همراز 
را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۱۵۶ صفحه و بهای ۳۵ هزار تومان منتشر کرد. 
هرچند که درباره ســتارخان و قیام مردم تبریز در پاسداشــت مشروطیت 
پژوهش های مهمی کار شــده، اما بازهم ناگفته های بسیاری وجود دارد که 
این کتاب می تواند بخشی از آن ناگفته ها را بیان کند.کتاب شامل ۶ بخش به 
ترتیب با این سرفصل هاست: »نامه هایی از ستارخان سردار ملی«، »نامه های 
منظوم«، »تلگراف های ســتارخان«، »نامه های ستارخان«، »نامه های جمعی« 
و »تلگراف های ارســالی به ستارخان«. کتاب پیوست هایی هم دارد که از آن 
جمله »تشییع، تدفین و مزار ســتارخان« و چند پیوست به زبان آذری. در 
این کتاب ضمن تحقیق مفصل و مهمی درباره ســتارخان، نامه های پیشتر 
منتشر نشده ای از او نیز به مخاطبان ارائه شده است. نویسنده در این تحقیق 
توانست با ارائه اسناد و شواهدی تاریخی برخی از شبهاتی را که پیرامون این 
شخصیت برجسته انقالب مشروطه به وجود آمده بود، پاسخ دهد. به عنوان 
مثال نویســنده توانست به شبهه ادوارد براون پیرامون این شخصیت پاسخ 
دهد. رضا همراز، پژوهشگر تخصصی وقایع تبریز در انقالب مشروطه است و 
پیشتر کتاب های مهمی را نیز در این موضوع منتشر کرده که از میان آن ها 
می توان به این موارد اشــاره کرد:»سیری در تاریخ انقالب مشروطیت: تأثیر 
قیام مردم تبریز و آذربایجان در پیروزی های انقالب مشروطیت« و »دیدار به 

همرزم ستارخان« اشاره کرد.

 هنرنمایی نوازندگان نوجوان 
در کنسرت ارکستر سمفونیک تهران

مهر: تازه ترین کنســرت ارکستر 
روزهــای  تهــران  ســمفونیک 
پنجشنبه  و  چهارم  چهارشــنبه 
پنجم دی  ماه با استقبال مخاطبان 
و حضور چنــد نوازنده نوجوان در 

تاالر وحدت تهران برگزار شد.
ارکستر سمفونیک تهران یکی از دو مجموعه دولتی تحت نظر بنیاد فرهنگی 
هنری رودکی روزهای چهارشنبه چهارم و پنجشنبه پنجم دی ماه تازه ترین 
کنسرت های خود را در شرایطی برگزار کرد که حضور چند نوازنده نوجوان 
به  عنوان سولیست هارپ از نکات جالب توجه این اجراها بود. شهرداد روحانی 
پس از پایان اجراها در حالی که از تماشاگران می خواست بیشتر و پرقدرت تر 
نسبت به تشویق نوازندگان ارکستر اقدام کنند، بیان کرد: بنده از طرف اعضای 
ارکستر سمفونیک تهران به هموطنان مسیحی فرارسیدن سال نو میالدی را 
تبریک می گویم و آرزو می کنم همه شما عزیزان سال خوبی را داشته باشید.

وی ادامه داد: یکی از سیاست های ارکستر سمفونیک تهران که امروز شاهد 
آن هستید، استفاده از هنرنمایی هنرمندان نوجوان است که امشب دیدید با 
چه مهارت و پختگی برای شما نوازندگی کردند. در کنسرت های گذشته نیز از 
حضور نوازندگان کمتر از ۱۰ سال نیز استفاده کردیم که از شهرستان قائنات 

در برنامه پیشین ما حضور داشت.
وی افزود: به هر حال این موجب خوشبختی ماست که ارکستر سمفونیک 

تهران می تواند محلی برای معرفی این استعدادها باشد.

 فرهنگ و هنر/ بهروز فرهمند  نام این مرد 
بیش از هر چیز دیگر با دو واژه »نقد« و »ُفرم« در 
ایران گره خورده است. سخن از مسعود فراستی 
است که این بار در مشهد هوادارانش را گرد هم 
آورده بود تا در یک نشســت پرسش و پاسخ در 
کنار   ســخنرانی، بار دیگر دیدگاه هایش را برای 
دوستداران هنرهای نمایشی و سینما تبیین کند. 
جمعیت قابل توجهی از جوانان عصر پنجشنبه- 
۵ دی ماه- به ســالن آمفی تئاتر هتل بین المللی 
قصر مشهد آمده بودند تا درباره ُفرم، تکنیک، هنر 
مؤلف، رابطه میان اثر هنری و هنرمند، مخاطب 
عام و مخاطب خاص، ســینمای مســتند ایران، 
آینده ســینمای ایران و نقد، تازه ترین ســخناِن 

مسعود فراستی را بشنوند. 

  ُفرم و تکنیک
به نظر می رسد وقتی از فرم سخن به میان می آید 
بیش از هر وقت دیگر، فراستی به وجد می آید. او 
وقتی با پرسش هایی از این دست روبه رو می شود، 
می گوید: ما یک متر بیشــتر نداریم و آن »ُفرم« 

است، اما فرم چیست؟
مسعود فراستی می گوید: فرم تکنیک نیست، فرم 
از پِس تکنیک می آید. تکنیک آموختنی اســت 
مانند:دوربیــن، نــور و کادر. تکنیک در قلمروی 
خودآگاهی اســت، اما فرم در حوزه ناخودآگاهی 
اســت و از ناخودآگاهِ هنرمند پدید می آید و به 
ناخودآگاهِ ما می رسد. فرم هارمونی است، تمامیت 
و انسجام دارد و»حِس متعین« را منتقل می کند. 

به سخن دیگر ُفرم بر حس داللت دارد و بر معنا 
داللت نمی کند.

نقطه شــروع ُفرم نیز صداقت داشتِن هنرمند با 
خودش است. 

فراستی این را هم می گوید که برای »آن وری ها« 
میاِن تکنیک و فرم، مخدوش است. 

  زباِن هنر 
فراستی می گوید: فلســفه مدیوِم عقل است، اما 
هنر در قلمروی حس است و جالب است بدانید با 

میانجِی فرم است که حس تولید می شود. 
فلسفه درباره »انسان« حرف می زند، اما هنر درباره 
انسان ســخن نمی گوید، بلکه درباره »یک انسان 

خاص« حرف می زند. 
فراستی می افزاید: در هنر اگر می خواهیم درباره 
مرگ ســخن بگوییم باید از یک ُمرده یا ُکشته 
خاص بگوییم. در واقع باید از ُمرده به مرگ برسیم.
)برخالف فلسفه(. در هنر ما از عاشق به عشق، از 
فیزیک به متافیزیک و از معلول به علت می رسیم. 

  زماِن سینما
وی در ادامــه دربــاره مفهوم زمان در ســینما  
می گوید: هنر زمان گذشته را در زمان حال احضار 
می کند و آن را به زیست درمی آورد. زماِن سینما 

به بیان دیگر، زماِن حاِل استمراری است. 

  اثر هنری/ صاحِب اثر هنری
»اثــِر هنری جــدی همــاره پیروز اســت، اما 
آفریننده اش همیشــه شکســت خورده است«. 
فراستی با بیان این جمله چنین توضیح می دهد: 
هنرمند با آفریدن هر اثر هنری دمی آرام می گیرد 
و پس از آن دوباره بی قراری به سروقتش می آید. 
رابطه میان بی قراری و قرار و رابطه میان هنرمند 
و اثر هنری، داستان شکست و پیروزی است و در 
این میان آنچه مهم است، لذت »مخاطب« از اثر 

هنری است.

  برخورد فلسفی با هنر 
ساز و کارِ فلسفی در هنر جواب نمی دهد. فراستی 
دراین باره چند توصیه می کند:خواهش می کنم با 
اثِر هنری برخورِد فلسفی، برخورِد روان شناسانه و 
برخورِد اخالقی نداشته باشید، چرا؟زیرا هر گونه 

مواجهه فلســفی یا روان شناسانه یا اخالقی با اثر 
هنری، مانع دیدِن اثر هنری است. 

وی در ادامــه  می افزاید: هنر با مفهوم ســاخته 
نمی شود، زیرا این کارِ فلسفه است. در هنر مفهوم 
نداریم بلکــه »درد« یا »حس دردنــاک« داریم و 
مخاطب با دیــدِن اثر هنری به یــک »همدرد« 

تبدیل می شود. 

  مخاطب خاص، مخاطب عام و 
هیچکاک لعنتی! 

این منتقد در جواب یکی از حضار درباره مفهوم 
مخاطب خاص و عــام می گوید: مخاطب خاص 
وجود نــدارد. مخاطب خاص از دِل مخاطب عام 

بیرون می آید و این اثِر هنرمند است که مخاطب 
خاص تربیت می کند. 

وی  یادآور می شود: تنها یک هنرمند در سراسر 
تاریخ اســت که –به تمامی- برای مخاطب عام 

حرف می زند و آن هیچکاک لعنتی است! 
فراستی  که نمی خواهد یا نمی تواند شیفتگی اش 
را نســبت به هیچکاک پنهان کنــد، می گوید: 
هیچکاک نه تنها بازیگرانش را کارگردانی می کند 

که من و تو را هم کارگردانی می کند. 

  ردپای »اسپانسرساالرها« در سینمای 
ایران

در ادامه یکی از حاضران در نشســت از فراستی 
پرسید: آیا همه بدبختی های ما در سینما از دوره 

آقای احمدی نژاد شروع نشد؟
وی  در پاسخ می گوید: دست کم ۱۵ تا ۲۰ سال 
است که با روند ابتذال در سینمای ایران روبه رو 
هســتیم. هم اکنون ســینمای ایران با وضعیت 
»اسپانسرســاالری« روبه رو است. این اسپانسرها 
چه کسانی هستند؟ آن ها که در کارِ »پولشویی« 
هســتند. بروید و ببینید آن ها که »ما همه با هم 
هستیم« را ساختند، کیستند؟  فراستی ادامه داد: 
ما اکنون فیلم داریم، اما ســینما نداریم. در یک 

دوره ای پیش از انقالب، به سمت و سوی صنعت 
سینما می رفتیم حاال دیگر همان را هم نداریم. آیا 
»مطــرب« و »هزارپا« با ۲۰ تا ۲۵ میلیارد فروش، 

صنعت سینماست؟ 

  نقد و اثر هنری
این منتقد با بیان اینکه  نقد با صاحب اثر دشمنی 
ندارد، ادامه می دهد: چنانکه تعارف هم ندارد. نقد  
کندن علف های هرز اســت. نقد شکر و شیرینی 
نیست، نقد فلفل است. نقد با تحلیل تفاوت دارد. 
نقد هیچ کاری به صاحب اثر ندارد و مستقیم سر 

وقِت خوِد اثر می رود. 
وی در بخش دیگری از ســخنانش می افزاید: به 
نظر شــما »رحمان ۱۴۰۰« را چه گونه باید نقد 
کرد؟ یک ابتذال ضدســینمایی و ضدمردمی! اما 

اگر همین را نزنی، دوباره رشد می کند. 

  سینمای ایران
این منتقد تصریح می کنــد: بدبختانه چیزهای 
خوب در ســینمای ما تصادفی و اتفاقی است و 
چیزهای بد، قاعده شــده است. امیدی به آینده 
سینمای ایران ندارم هرچند باید بگویم سینمای 
ایران از سینمای کشورهای پیرامونش چند گام 
جلوتر است. فراستی همچنین بر این باور است که 
فروش گیشه، متِر درستی برای سنجش نیست و 
شمارِ بلیت، معیارِ و مالِک رویکرِد مخاطب به اثر 

هنری نیست. 

  نقد و جامعه
در بخش دیگری از نشست فراستی در پاسخ به 
یک خبرنگار که می پرســد »به عنوان فردی که 
همواره در سال های اخیر، یک تنه از جریان فراگیِر 
نقد دفاع کرده اید، جامعه امروز ما چقدر به »نقد« 
نیاز دارد؟« می گوید: جامعــه بدون نقد، جامعه 
سالمی نیست. ما اگر جریان همگانی و فراگیر نقد 
را راه نیندازیم و از مدرسه ها شروع نکنیم، هر توقع 

دیگری بی جا است. 
وی می افزایــد: من مبلغ و مروِج نقد هســتم و 
می گویم برای »گوش های ناشنوا« یک راه بیشتر 
نداریم که همانا نقد تند و گزنده است و همه  ما 

باید آن را تحمل کنیم. 
به گفته فراســتی نقد به معنای ُغر زدن نیست. 
نقد مسلح شدن به ابزاری است که همه ما را در 

جامعه مان چند گام به جلو می برد. 
واپســین سخن فراســتی نیز این بود: تعریف و 
تمجید کردن ها آدم ها را فاسد می کند. آماده نقد 

شدن و نقد کردِن تند و تیز باشیم.  

برش

است.  هرز  علف های  کندن  نقد 
نقد، شکر و شیرینی نیست، نقد 
فلفل است. نقد با تحلیل تفاوت 
به صاحب  کاری  هیچ  نقد  دارد. 
وقِت  سر  مستقیم  و  ندارد  اثر 

خوِد اثر می رود

در  دوازدهمین نشست تخصصی ماهانه نقد آثار به نشر با نگاه به ادبیات مهاجرت مطرح شد

»دل اندر وا« دغدغه جامعه مهاجر افغانستانی با رویکرد ادبیات دینی است
فرهنگ و هنر: نشست نقد و بررسی کتاب »دل اندر وا« روایتگر 
هشت داستان رضوی با موضوع مهاجران در قالب نشست های 
تخصصی ماهانه نقد آثار به نشر با حضور نویسنده اثر و جمعی از 
فرهنگ دوستان در فروشگاه مرکزی کتاب و محصوالت فرهنگی 
انتشارات آستان قدس رضوی روز پنجشنبه  ۵ دی ماه در مشهد 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی به نشر، سید ابوطالب مظفری از شاعران 
مطرح اهل افغانستان در این نشست با اشاره به انتخاب نویسنده 
برای نام این اثر به عنوان »دل انــدر وا« اظهار کرد: »دل اندر وا« 
یک ترکیب قدیمی است که در افغانستان بسیار رایج است و در 
خراسان نیز از این کلمه استفاده می کنند، بنابراین این ترکیب در 
ادبیات کالسیک ما وجود دارد و شعرایی همچون انوری و فرخی 

در اشعار خود از این واژه استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه »دل اندر وا« در لغات بیشتر به معنای سرگردانی 
و حیرانی معنا شده است، افزود: اما به عقیده بنده »دل اندر وا« به 
معنای سرگردانی دل و قلب است و در سال های اخیر در ادبیات 
داستانی به جای تعلیق از کلمه »دل اندر وا« استفاده می کنند که 

به معنای دودلی و آویختگی است.

  »دل اندر وا« تداعی گر وضعیت جامعه مهاجر 
افغانستان 

مظفری با تحسین نویسنده بر انتخاب عنوان این کتاب تصریح 
کرد: نام کتاب نباید آن قدر وضوح داشته باشد که به طور مستقیم 
به موضوع اثر اشاره کند و همچنین ترکیبی نسبتاً خوب و ایهامی 
در دل داشته باشد، ضمن آنکه نام اثر با مضامین داستان مرتبط 
است و قهرمانان داستان ها در موقعیت »دل اندر وا« قرار می گیرند.

وی بــا بیان اینکــه »دل انــدر وا« به وضعیــت جامعه مهاجر 
افغانستانی اشاره می کند، خاطرنشان کرد: مردم افغانستان در ۴۰ 
ســال اخیر همواره میان ماندن و نماندن، رفتن و نرفتن مردد 
بوده اند.  همچنان که در نخستین داستان این اثر، مادری منتظر 
فرزند خویش است که آیا می آید یا نمی آید و یا اینکه هیچ امنیت 
خاطری برای شخصیت های داستان وجود ندارد که این تعلیق 

در ذهن شخصیت ها، خود را در اسم داستان منعکس می کنند.
این نویسنده و شاعر اهل افغانستان یادآور شد: همچنان که وجود 
دغدغه های دینی در »دل اندر وا« یکی دیگر از حســن های این 
کتاب است، اما از برخی از داستان ها سفارش گنگی را استشمام 

می کنیم.
وی با بیان اینکه اگر روشنفکرانه به جامعه نگاه نکنیم و جامعه 

را از عینک روشــنفکرانی که با دین سرستیز ندارند نگاه کنیم، 
در تــار و پود جوامع به مذهب و رفتار نشــأت گرفته از مذهب 
برخورد می کنیم. مذهب اگر در برخی از موارد آمیخته با بعضی 
از سوءتعبیرها بوده، اما در بسیاری از موارد نگهدار قوی ساختار 

اجتماعی بوده است.

  »دل اندر وا« برخورد کاماًل واقع بینانه با مقوله 
مذهب دارد

به گفته مظفری مجموعه داستان های »دل اندر وا« برخورد کاماًل 
واقع بینانه با مقوله مذهب دارد و ساختارهای مذهبی خانواده ها را 
نشان می دهد. در هر یک از داستان ها گوشه ای از باورهای مردم 
حضــور دارد که از این حیث »دل انــدر وا« را به اثری خواندنی 
تبدیل کرده اســت. وی در بخش دیگری از صحبت های خود با 
تحلیل و نقد کتاب »دل اندر وا« اظهار کرد: معتقدم نویســنده 
باید عیب کار خود را بداند تا پیشرفت کند. نکته نخست در این 
بحث زبان در شعر و زبان در داستان است که دو کارکرد متفاوت 
دارند. به این معنا که در شــعر زبان اصل ماجراســت و شعر در 
زبان متولد می شــود و زبان به نحوی شعر را قدرتمند می کند، 
اما در داستان نویســی، زبان در مرحله دوم قــرار دارد و عناصر 
دیگر نقش مهم تری دارند، بنابراین زبان در داستان نویسی یک 
وسیله اســت در حالی که در داستان های »دل  اندر  وا« مخاطب 
متوجه می شود که دغدغه نویسنده بیش از آنکه درباره داستان، 
فضاسازی و طرح باشــد، بیشتر در ارتباط با زبان و در حقیقت 

فراگیری واژه و اصطالح اســت. وی ادامه داد: راز این کار در یک 
نکته عمومی مطرح است. ما در ادبیات مهاجرت با واژه »دیازپارا« 
مواجه هستیم به این معنا که گروهی از مهاجران هنگامی که در 
شهر دیگری غیر از زادگاهشان ساکن می شوند سعی می کنند 
رابطه با زادبوم خود را از دست ندهند و مکان فعلی را به عنوان 
محل زندگی نپذیرند و از وطن اصلی خود در زبان، ادبیات و شعر 
بازآفرینی می کنند و این وضعیت در تمام اقلیت های مهاجر در 
جهــان وجود دارد که می خواهند همواره خاطره وطن را با خود 
داشته باشند، بنابراین مشاهده می کنیم تالش نویسنده و یا شاعر 

با حفظ لهجه، اصطالحات، نشانه ها و... همراه است.

  باید ادبیات مهاجرت خلق کنیم
شــاعر مجموعه »عقاب چگونه می میرد« افــزود: در این زمان 
اثر موجود در حالت تضاد قرار می گیرد که نویســنده و یا شاعر 
آشــنایی کامل از وطن خود ندارد و می خواهد این اطالعات را 
از یادآوری نشــانه ها بدست آورد ،بنابراین با مقایسه ای که میان 
نویسندگان افغانستان و نویسندگان مهاجر صورت می گیرد آنان 
تالش نمی کنند که به ســوی این عناصر دست دراز کنند، چرا 
که داستان نویس و هنرمند باید به تجربه زیستی خود پی ببرند، 

بنابراین باید ادبیات مهاجرت خلق کنیم.
وی با اشاره به نبود اصالت در به کار بردن برخی از واژگان در این 
کتاب یادآور شد: به عنوان مثال واژه »حاجی آقا« یا »حاج خانم« 
در افغانستان کاربردی ندارد و مثالً به جای آ ن ها از کلمه »حاجی 

صاحب« و یا »حاجی« اســتفاده می شود، بنابراین این کاربردها 
ناشــی از چیزی است که می خواهیم یاد بگیریم و در نهایت در 
هویت زبانی به مشکل برمی خوریم. همچنین اگر راوی آشنا به 
محیط باشد یک چیزهایی را نمی بیند در حالی که راوی بیگانه 
آن موارد برایش جلب توجه می کند، همچنین گاهی به تعبیرات 
خیلی شاعرانه برخورد می کنیم که شاید در شعر طبیعی باشد 

ولی در داستان طبیعی نیست.

  موضوع »رضوی« 
دستمایه نگارش »دل اندر وا« بود

ام البنین ماهر، نویســنده »دل اندر وا« نیز در پاسخ به پرسش ها 
و نقدهای مطرح شــده در این نشســت اظهار کــرد: به نظرم 
داســتان های این کتاب به جز داســتان آخر با موضوع رضوی 
نگارش شده اند. وی ادامه داد: من در ایران به دنیا آمده ام، بنابراین 
برای آشنایی با فرهنگ افغانستان باید تالش بیشتری می کردم 
که همین امر منجر به مطالعه داســتان های نویسندگان مطرح 
افغانستانی و آشنایی بیشتر با لهجه فارسی دری شد. توصیه استاد 
مظفــری نیز این بود که باید بپذیری در اینجا به دنیا آمده ای و 

نفس کشیده ای، اما در عرصه ادبیات مهاجرت قلم بزنی.
این نویســنده جوان افزود: در مورد راوی داستان آخر با عنوان 
»دل انــدر وا« به راوی خداگونــه برمی خوریم. همانند خیلی از 
داستان های کالسیک که راوی خداگونه داریم و در تمام بخش ها 

حضور دارد و ذهن شخصیت ها را می خواند.
به گفته ماهر داســتان »لطف رضا« به آییــن بزرگ فراملی در 
افغانســتان برمی گردد و چرایی حضور شخصیت ها در مشهد و 

زیارت امام رضا)ع( که به سبب لطف آن حضرت است.
جواد نعیمی از نویسندگان پیشکسوت خراسان رضوی و دبیر این 
نشست با بیان اینکه واژه »دل اندر وا« در گذشته به دلیل گستره 
خراسان زیاد به کار برده می شد، اظهار کرد: در این گستره عظیم 
لفظ دری نیز حاکم بوده و طبیعتاً امروز نیز از این واژه ها استفاده 

می شود.
وی افزود: اگر به »دل اندر وا« به عنوان نخســتین اثر خانم ماهر 
نگاه کنیم، برجســتگی هایی برای آن قائل هستیم و همین که 
نویسنده ای بدون ترس از نوشتن می تواند نخستین مجموعه خود 

را منتشر کند جای قدردانی و تشکر دارد.
در این نشســت جمعی از نویســندگان جوان و کتاب دوستان 
مشهدی به بیان مباحث و نظرات خود پیرامون کتاب »دل اندر 

وا« پرداختند.

فارس: پخش مجموعه تلویزیونی »آخر خط« به کارگردانی علی مســعودی به 
زودی آغاز می شــود. پخش سریال »آخر خط« به نویسندگی و کارگردانی علی 

مسعودی به زودی از شبکه سه آغاز خواهد شد.
علی صبوری، شهین تسلیمی، کمند امیرسلیمانی، عباس جمشیدی فر، اشکان 
اشــتیاق، داریوش ســلیمی، غزال وکیلی، مهســا باقری، مهران رجبی و امیر 

غفارمنش  در این سریال بازی می کنند.
برخالف اینکه قرار بود بخش هایی از این ســریال در کشــورهایی خارج از ایران 
مقابل دوربین برود، اما این اتفاق نیفتاد و تمام سریال در ایران تصویربرداری شد.

قرار بود در بخش های لبنان و سوریه بخشی از فعالیت های داعش را در شهرکی 
اشغال شده یا جنگ زده نشان دهند.

مجموعه »آخر خط« مضمونی کمدی و طنز دارد و داستان دو پسرخاله است که 
بســیار شرور هستند و خانواده ها از دست این دو نفر به ستوه آمده اند. این دو به 

دلیل جرمی به زندان می افتند و تصمیم به مهاجرت از کشور می گیرند.

 سریال »آخر خط« 
 در نوبت پخش 

از تلویزیون

فرهنگ وهنر: آثار حسن حسندوست، تدوینگر باسابقه کشور و تدوینگر فیلم هایی تلویزیون
چون »هامون« و »بچه های آسمان« در شبکه نمایش مرور می شود.

به نقل از روابط عمومی شــبکه نمایش این هفته در بخش صحنه گران، به مرور آثار 
حسن حسندوست، تدوینگر باسابقه کشور پرداخته می شود که تا به حال در بیش از 
۷۶ فیلم در سینمای ایران همکاری داشته است. وی در یک بازه زمانی به استخدام 
صداوسیما درآمد و به عنوان کارمند واحد تدوین شبکه اول سیما مشغول به کار شد و 
در سال ۱۳۶۴ در سمت دستیار کارگردان و تدوینگر در فیلم »شهر موش ها« فعالیت 
خود را در سینما آغاز کرد. از معروف ترین کارهای او می توان به آثاری مثل »هامون«، 
»مادر«، »بچه های آســمان«، »شــهر موش ها« و... اشاره کرد. فیلم های »کیسه برنج«، 
»تولد یک پروانه«، »آواز گنجشــک ها«، »جیب برها به بهشــت نمی روند«، »هامون«، 
»خدا نزدیک است« و »یه حبه قند« آثاری هستند که با تدوین این تدوینگر، به ترتیب 
از شنبه ۷ دی ماه تا جمعه ۱۳دی ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش شده و در ساعت 

۳ و ۸ روز بعد بازپخش می شوند.

مرور آثار تدوینگِر 
 »بچه های آسمان« 

در قاب شبکه نمایش

سینما

ادبیات

مسعود فراستی در نشست »نقد« و »ُفرم« : 

اسپانسرساالرهای  سینمای ایران در کار پولشویی هستند
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