
اسالم، کاخ های اقتدارشان را لرزانده است
صفحه اینستاگرامی منتسب به دفتر حفظ و 
نشر آثار رهبر انقالب اسالمی با انتشار پستی 
در این شبکه اجتماعی، تصویری دیده نشده 
از دیدار رهبر انقالب با خانواده های شــهدا 
را به اشتراک گذاشــت و با انتشار بخشی 
از بیانات رهبر انقالب در ارتباط با شــهدا، 
نوشت: »فرزندان شــهدا بدانند که پدران 
آن ها موجب شدند که اسالم، در چشم شیطان ها و طاغوت های عالم، ابهت پیدا 
کند. روزی بود که به اسالم و جامعه  مسلمین، اصالً اعتنایی نمی کردند و کمترین 
محلی نمی گذاشــتند و آنان را صاحب فکر نمی دانستند؛ اما امروز دریافته اند که 

اسالم، کاخ های اقتدار شیطانی آنان را در سراسر دنیا لرزانده است«.

نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت
محســن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، با انتشار تصاویری از جلسه 
هیئــت عالی نظارت بر ایــن مجمع که با 
حضور برخی از وزرا و مسئوالن کشور برگزار 
شده بود در اینستاگرام نوشت: »از تأسیس 
هیئت عالی نظارت در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام سه سال می گذرد. این هیئت 
بر سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و اقدامات دولت، مجلس و قوه قضائیه از نظرگاه 
سیاســت های کلی نظام اعمال نظارت می نماید. اکنون در حال ارزیابی عملکرد 
دولت در اجرای سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی هستیم. نظارت راهبردی 
مجمع برای بهبود جهت گیری ها، انطباق بیشــتر مصوبات، قوانین و هماهنگی 
بیشــتر اجزای مختلف دولت و مجلس با سیاســت های کلی و در نهایت ثبات 

وضعیت اداره کشور و بهبود زندگی مردم صورت می گیرد«.

خودمو قرنطینه کردم
احســان خواجه امیری که چند روز پیش 
خبر ابتالیــش به کرونا را در اینســتاگرام 
اســتوری کرده بود، این بار با انتشار پستی 
در این شبکه اجتماعی نوشت: »خداروشکر 
می کنم برای اینکه خانوادم حالشون خوبه 
برای همه مریض ها از خدای بزرگ سالمتی 
آرزو می کنم به لطف دعاهای شما عزیزانم 
من حالم خیلی خوبه این عکسو یکی از دوستام و همسایه هام امروز از پشت پنجره 
ازم گرفت من وظیفه خودم می دونستم با اولین عالمتی که در خودم دیدم بگم به 

همه و خودمو قرنطینه کنم«.

تجهیزکننده  رژیم کودک کش
مهرداد ســیدمهدی، رئیــس خبرگزاری 
صداوســیما در جدیدترین پست توییتری 
خود در واکنش به ادعای ســفیر انگلیس 
در عربســتان درباره داغ شــدن هشــتگ 
#اعدام_نکنید در توییتر نوشــت: »سفیر 
ملکــه کــه تجهیزکننده رژیم ســعودی 
برای کشــتار کودکان یمنی و حامی رژیم 
تروریستی صهیونیستی است با وقاحت تمام توییت فارسی می زند و می گوید ما 
مخالف اعدام و مدافع حقوق بشر هستیم. اگر دفعه قبل که در بین اغتشاشگران 

بود برخورد جدی می شد االن این همه وقاحت به خرج نمی داد«.

 مجید تربت زاده اول اینکه، در این مطلب قرار نیست به 
طور کلی با مجازات »مجرم« مخالفت کنیم. چه اینکه در 
همه جای دنیا وقتی جرم افراد به صورت مستند و شفاف 
ثابت شد ممکن است عده ای بنا به دالیل انسان دوستانه و 
خاص بودن شرایط مجرمان، تقاضای بخشش و تخفیف 
و رأفت نشــان دادن را بکنند و برایش هشتگ »بخشش 
–تخفیف مجازات – اعاده دادرسی« بسازند، اما در چنین 
شرایطی هیچ آدم عاقلی بر طبل مجازات ممنوع و »اعدام 

نکنید« نخواهد کوبید.
از همین مقدمه متوجه شدید که قرار است در مطلب امروز 
از ماجرای هشتگ »اعدام نکنید« و حاشیه هایش بنویسیم 
و اینکه ترند شدن آن در فضای مجازی با چه اهدافی رقم 
خورد و چه کســانی خواسته یا ناخواسته در داغ شدنش 

نقش آفرینی کردند؟

کاربران همیشه در صحنه#
در یک نگاه ســریع و مختصر بــه ماجرای اعدام کنید یا 
نکنید، می توانید این جــور فرض کنید که داغ کنندگان 
هشــتگ »اعدام نکنید« را گروه های مختلف تشــکیل 
می دادند. مثالً گروه اول آن ها که با انگیزه های بشردوستانه، 
مطالبه گری و... در موافقت با شــعار اعدام نکنید، به این 
هشــتگ پیوســتند. گروه دوم آن هایی که در مخالفت 
با »اعدام نکنید« و چه بســا با تأکیــد بر اینکه مجرم را 
»اعدام کنید«، ناخواسته سبب داغ شدن هشتگ شدند. 
یک گروه را می تــوان آن هایی در نظر گرفت که معموالً 
در فضای مجازی و در همه هشــتگ هایی از این دســت 
از جمله کاربران »همیشــه در صحنه« هستند و فقط بر 
اســاس عالیق سیاسی و اجتماعی با چیزی مخالفت و یا 
موافقت می کنند. البته اغلب این مخالفت ها و موافقت ها 
هم بدون کمترین اطالع از واقعیت ماجرا و ابعاد مختلف 
آن انجام می شــود. در واقع این نگاه سریع به رخدادهای 
فضای مجازی و تقسیم بندی ناشی ازآن، همه ماجرا و همه 
اتفاقات و مخالفت و موافقت های صورت گرفته را برای شما 
آشکار نمی کند. بدون شک در میان کسانی که در چند روز 
گذشته هشتگ »اعدام نکنید« را به روش های مختلف داغ 
کرده اند، گروه های فعال تری هم دیده می شوند که مبنای 
رفتارشان، فقط کنش های احساسی و بشردوستانه یا ناشی 
از عالقه ها و گرایش های سیاسی خاص نیست. این گروه ها 
خیلی جدی تر از این ها وارد عرصه شده اند و برخی از آن ها 
ممکن است، مجرم بودن یا نبودن چند جوان، اعدام شدن 
یا نشــدن آن ها و واقعیت ماجرا برایشان اهمیت چندانی 
نداشته باشد و هدفشان از هشتگ سازی و داغ کردن آن 

چیزهای دیگری باشد!

مصادره احساسات بشردوستانه#
ممکن اســت االن بگویید: »خب بدیهی است که موارد و 
تقســیم بندی باال در هر جوش و خروش مجازی و همه 
کمپین ها و هشــتگ ها و... دیده می شود«. اما این به نظر 
شما بدیهیات را توضیح دادیم تا یادآوری کنیم به هر حال 
ورود بــه مقوله هایی از این دســت و ابراز موضع کردن و 
مطالبه گری های مجازی، پیش شرط ها و الزاماتی هم دارد 
وگرنه ممکن است زمانی به خودمان بیاییم که مطالبه گری، 
موضع گیری، انتقادگری و احساســات بشردوستانه مان، 
توســط عده ای مصادره به مطلوب شده باشد و به جای 
داغ کردن یک هشــتگ و فریاد زدن یک مطالبه جدی و 
انسانی، در آتشی دمیده باشیم که دست های پشت پرده 
مجازی، آن را روشن کرده اند. برای اینکه باور کنید می شود 

به هشتگ هایی از این دست دقیق تر و بدون جوگیر شدن 
نــگاه کرد و بعد درباره برخورد با آن ها تصمیم گرفت، در 
بخش بعدی مطلب یک نمونه از برخوردهای همراه با دقت 
کاربران فضای مجازی با هشتگ »اعدام نکنید« را بخوانید.

آمار چه می گوید؟#
یکی از کاربران با بررســی 4 میلیون از توییت های حاوی 
هشتگ »اعدام نکنید« در چند روز گذشته نتایج جالبی 
را استخراج کرده است. بدون هیچ قضاوتی بخشی از آن 
را بخوانید: »نتایج این بررســی نشان می دهد که نزدیک 
105هزار کاربر مختلف در این موج شرکت کرده اند )توییت 
زده انــد(... بیش از 75 درصد کاربران فعال در این موج یا 
کمتر از 400 دنبال کننده دارند یا طی 6 ماه گذشته عضو 
توییتر شــده اند... توزیع رویکرد کاربران فعال در این موج 
به شکلی است که 13هزار و 857 نفر، کاربر اصالح طلب 
یا منتقدان نظام )غیــر از براندازان( بوده اند. 5هزار و 986 
کاربر سلطنت طلب بودند، 5هزار و 870 نفرشان از کاربرانی 
بودند که معموالً محتوای سیاسی منتشر نمی کنند. 990 
نفر، کاربر حامی نظام و265 کاربر حامی منافقین بوده اند... 
نکتــه قابل توجه اول اینکه حضور بیش از 77 هزار کاربر 
جدید یا کم فالوور نشــان می دهد قرارگاه های سایبری 

مخالف نظام در این موج نقش آفرینی قوی داشته اند. 
دوم اینکه حضــور کاربران غیرسیاســی، اصالح طلبان 
و مخالفان میانه رو نظام نشــان می دهــد این مطالبه در 
سطوح مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته است. نکته 
پایانی هم اینکه تقریباً همه گروه های شناسایی شده در 
پژوهش هایی از این قبیل که در ســال گذشته از جمله 
حامیان احمدی نژاد، طرفداران گروه های موسیقی خاص، 

کاربران افغانستانی و... در این موج حاضر بوده اند«.

ترامپ وارد می شود#
اواخر هفته پیش بود که »ترامپ« هم وارد ماجرا شد تا 
سهم خودش را از هشتگ »اعدام نکنید« بدست بیاورد. 
او با انتشــار توییتی به زبان فارســی از هشتگ »اعدام 
نکنید« حمایت کرد و نوشت: »ســه نفر در ایران برای 
شرکت کردن در تظاهرات محکوم به مرگ شده اند. اعدام 
آن ها در هر لحظه قابل انتظار اســت. اعدام این سه نفر 
پیامی اســفناک به دنیا می فرستد و نباید انجام شود«. 
یعنی خیلی از آن هایی که در فضای مجازی پیگیر ماجرا 
شــده و شروع به انتشار مطالب مختلف کرده بودند اگر 
به توییت رئیس جمهور آمریکا و دالیلش بیشــتر دقت 
می کردند، باید کمی ترمز کرده، به عقب برمی گشتند و 
درباره ابعاد و زوایای مختلف حکم اعدامی که حاال معلوم 
نبود اجرا می شود یا نمی شود، مدارک و مستندات مجرم 
بودن یا نبودن این سه نفر و... بیشتر می اندیشیدند. این 
در حالی بود که برخی مســئوالن قوه قضائیه هم درباره 
احتمال اعاده دادرسی و تغییر حکم سخن گفته بودند و 
فردی که خود را وکیل غیر تســخیری متهمان معرفی 
می کــرد در فضای مجازی اعالم کــرده بود، فیلم هایی 
که در این فضا به عنوان مدرک شــرارت و جرم متهمان 
منتشر شده، مربوط به حوادث دیگری است و ربطی به 

پرونده ندارد.

سرنوشت پرونده#
 البته تا همین دیــروز، در هیاهوی فضای مجازی هیچ 
کس به جلســه ای که روز دوشنبه 23 تیرماه با حضور 
تعدادی از اســتادان و نمایندگان تشــکل های دانشگاه 

صنعتی شریف با نمایندگان قوه قضائیه درباره پرونده دو 
نفر از این متهمان یعنی »امیرحســین مرادی« و»علی 
یونسی« که دانشجوی دانشگاه شریف هم بوده اند، دیده 

نمی شد. 
مرادی و یونســی حدود ســه ماه پیش بازداشت شده و 
متهم اند که ضمن ارتباط با گروه های ضدانقالب، ازجمله 
تحت تعلیمات گروهک تروریســتی منافقین، اقدامات 
خرابکارانه ای را در کشــور انجام داده اند و اقالم انفجاری 
مورد استفاده برای همین اقدامات خرابکارانه، در منزل 
آن ها کشف شده است. »فارس« در این باره می نویسد: 
»تا حاال دو روایت از این جلســه منتشــر شده؛ یکی از 
طرف انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 
و دومی هم توسط »انجمن اسالمی دانشجویان مستقل« 

این دانشگاه«.
بنا بــه هر دو روایــت، نمایندگانی از انجمن اســالمی 
دانشجویان، انجمن اسالمی دانشجویان مستقل، جامعه 
اسالمی دانشجویان، بسیج دانشجویی و شورای صنفی 
دانشگاه در این جلسه حضور داشتند. ضمن آنکه دکتر 
»فاطمی زاده« از اعضای هیئت رئیسه، دکتر »بهمن آبادی« 
از اعضای هیئت علمی دانشکده فیزیک، دکتر »جهانگیر« 
از اعضای هیئت علمی دانشــکده کامپیوتر« و یک نفر 
به نمایندگــی از بنیاد ملی نخبگان نیز دانشــجویان را 
همراهی می کردند. همچنین »امین ناصری« سرپرست 
دادسرای امنیت و »جعفری« بازپرس به همراه کارشناس 
پرونده نیز در این جلسه به تشــریح پرونده پرداختند. 
متهمان پرونده، یعنی امیرحسین مرادی و علی یونسی 
نیز اندکی پس از شروع جلسه، به این جمع اضافه شدند.
هــر دو روایت این جلســه تأکید دارنــد که متهمان، 
تقصیر خود در اقدامات خرابکارانه را قبول دارند و البته 
مسئوالن قضایی به تخفیف در مجازات آن ها امیدوارند. 
طبــق هر دو روایت، ماجرای اقدامــات خرابکارانه این 
دو متهم و طی شــدن روند قضایی، با آنچه در فضای 
مجازی منتشــر شــده تفاوت بســیاری دارد. در هر 
دو روایت، تأکیــد نمایندگان دانشــجویان برای طی 
شــدن روند عادالنه قضایی به چشم می خورد و البته 
درخواست برای رأفت اسالمی به دلیل حسن سابقه این 
دانشجویان... . گویا در این جلسه فیلمی هم از اقدامات 
خرابکارانــه به نمایــش درآمده که بازپــرس آن را به 
متهمان نسبت داده است. البته بنا به روایتی که از این 
جلسه شده، صورت خرابکاران در فیلم ها مشخص نبوده 
و متهمــان هم نه فیلم را تأییــد و نه تکذیب کرده اند. 
متهم »علی یونســی« هم گفته: »اگر برخی افراد فکر 
می کنند که جرایم من هیچ بوده، نه این گونه نیســت. 

خطایی بوده، اما نه در حدی که گفته شده است!«
اینکه سرنوشــت پرونده این متهمان و مجرمان به 
کجا کشیده می شــود را در روزهای آینده خواهیم 
دید، اما کاش مراحل رسیدگی به پرونده، محاکمه، 
صدور حکم و زوایای مختلف آن از آغاز به شــکلی 
پیش می رفت که کار به هشتگ سازی های اینچنینی 
نمی کشــید. کاش مســئوالن امنیتــی و قضایی از 
مدت ها پیش به ظرفیت های شــبکه های اجتماعی 
در همــه زمینه هــا توجــه داشــتند و از آن برای 
اطالع رسانی صحیح و به موقع استفاده می کردند تا 
در شــرایطی قرار نگیریم که احساس کنیم جنگ 
هشــتگ ها و هیاهوی مجازی و دســت های پشت 
پرده قرار اســت سرنوشــت یک پرونده را رقم زده 

یا تغییر بدهند.

آفتابه دزدی در توییتر!
قدس زندگی: احتماالً شما هم در جریان ماجرای هک شدن حساب های توییتری 
شخصیت های سیاسی، تجاری و هنری جهان قرار گرفته اید. تقریباً دو روز پیش 
بود که خبری مثل بمب در فضای مجازی منفجر شــد. رسانه ها اعالم کردند در 
اقدامی بی ســابقه حساب توییتری ایالن ماسک، جف بزوس، بیل گیتس، باراک 
اوباما، جو بایدن، جف بزوس، کانیه وســت و... به طور همزمان هک شــده است. 
همچنین حساب توییتری بسیاری از شرکت های فناوری مانند اپل و اوبر هم توسط 
این هکرها، هک شده بود. ماجرای بزرگ ترین حمله  هکری در تاریخ شبکه های 
اجتماعی فقط به همین جا خالصه نمی شد، بلکه  هکرها همزمان در صفحه هایی 
که هک کرده بودند، با درج آدرس یک کیف پول بیت کوین، از مخاطبان خواسته 

بودند تا با واریز مبلغ دلخواه به این کیف پول، دو برابر آن را هدیه بگیرند!
به طور مثال هکر ها در پیامی که از طریق حساب توییتری بیل گیتس، بنیان گذار 
مایکروسافت منتشر کرده، نوشــته بودند: »هرکسی از من می خواهد دارایی ام را 
ببخشم االن زمان آن است. من تمامی پرداخت هایی را که به آدرس بیت کوین من 
ظرف نیم ساعت فرستاده شود، دو برابر می کنم. اگر هزار دالر بفرستید، من به شما 

2 هزار دالر برمی گردانم. فقط برای 30 دقیقه. لذت ببرید«.
همچنین هکر ها پیامی را در حســاب توییتری باراک اوباما، رئیس جمهور سابق 
آمریکا با این مضمون منتشر کردند:»من در حال پرداخت پول به جامعه به خاطر 
کووید19 هســتم. تمامی بیت کوین هایی را که به آدرس زیر بفرستید، به شکل 
دوبرابر بازگردانده خواهد شــد. اگر شــما هزار دالر بفرستید، من 2 هزار دالر باز 

می گردانم. این کار را تنها ظرف 30 دقیقه انجام دهید. لذت ببرید«.
این هکرها در مدت کوتاهی موفق شدند بیش از 100 هزاردالر به جیب بزنند، اما 

خیلی  زود دستشان رو شد!
در مورد شــیوه انجام این هک گســترده، نظرات متفاوت است، اما ظاهراً هکرها 
توانســته اند با در دســت گرفتن کنترل ابزار مدیریتی داخلــی توییتر، به تمام 
حساب های رده باال دسترسی پیدا کنند. پس از این ماجرا، تیم پشتیبانی توییتر روز 
گذشته در واکنش به این حمله بی سابقه، تقصیرها را انداخت به گردن کارمندانش 
و در حســاب توییتری خود نوشــت: »ما متوجه شدیم که یک حمله هماهنگ 
شده مهندســی اجتماعی از سوی افرادی که توانسته اند برخی از کارمندان ما را 
که )اجازه( دسترســی به سیستم ها و ابزار های داخلی داشتند، هدف قرار دهند. 

تحقیقات ما همچنان در جریان است؛ اما این چیزی است که تا االن می دانیم«.
حاال و پس از گذشت حدود دو روز از بزرگ ترین حمله هکری تاریخ، ماجرا ابعاد 
پیچیده سیاســی پیدا کرده است. به طوری که جاش هاولی، یکی از سناتورهای 
آمریکایی با ارســال ایمیلی به جک دورسی )بنیان گذار و مدیرعامل توییتر( از او 
خواســته تا اقدامات جدید برای پیشگیری از حمالت مشابه را به او توضیح دهد. 
آقای سناتور در این نامه نوشته است: »من نگران آن هستم که این اتفاق نشانگر 
ایراد امنیتی بسیار بزرگی در سرویس توییتر باشد. چنین حمله موفقیت آمیزی 
می توانــد امنیت اطالعات تمامی کاربران شــما را تحت تأثیر خود قرار دهد. اگر 
هکرها توانسته باشند به اطالعات شخصی کاربران در بخش پیام رسانی دسترسی 
پیدا کنند، این امر می تواند تأثیر منفی بزرگی داشــته باشد و چند سالی شما را 
درگیر کند«.  هرچند توییتر هنوز واکنش رسمی به موج انتقادها نداده است، اما 
تحلیلگران می گویند از آنجا که این شبکه اجتماعی به یک شبکه قابل اعتماد و 
معتبر برای اظهارنظر شــخصیت های سیاسی جهان تبدیل شده، هک شدن آن 
در این سطح گسترده می توانست پیامدهای بسیاری داشته باشد که البته توییتر 
شــانس آورده و هکرها به دریافت بیت کویــن رضایت داده اند! این یعنی هکرها 
می توانســتند به راحتی ارزش سهام بزرگ ترین شرکت های جهان را تحت تأثیر 
قرار دهند یا اطالعات امنیتی بسیاری از چهره های سیاسی را افشا کنند! در پایان 

بخشی از نظرات کاربران درباره این موضوع را می خوانید:
 یعنی شما قدرت داشته باشی این همه اکانت رو هک کنی، بعد بیای به مردم 

بگی پول بریز برام برات دو برابر می ریزم؟ اینکه آفتابه دزدیه!
 با این سطح دسترسی که این یارو پیدا کرده می تونه با ارزش سهام شرکت ها 
بــازی کنه، جنگ راه بندازه و هزارتــا کار جالب و خطرناک دیگه بکنه ولی داره 

بیت کوین می دزده! 

 مجازآباد
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خوش شانسی، بد بودن بارسا یا کمک VAR را فراموش کنید 

 جام 300 میلیون یورویی 
روی دستان زیدان

دست تک تک مردم استان را بابت حمایت هایشان می بوسم

 سرآسیایی: با استعفایم
جلو اتفاقات بدتر را گرفتم

 گفت وگو با محمد نیک به انگیزه نخستین سالگرد درگذشت استاد غالمحسین برزگر

امیر شعر خراسان

درد شما درد مردم نیست
قدس زندگی: این روزها البد به خاطر شرایط 
نــه چندان رو بــه راه اقتصادی و همچنین 
شیوع گسترده کرونا در کشورمان، بسیاری 
از کســب و کارها تعطیل شده اند و خیلی ها 
شغلشان را از دست داده اند. به همین خاطر 
این روزها افراد بسیاری هستند که به دلیل 
جرایم غیرعمد مانند بدهکاری هایی با مبالغ 

بسیار پایین از خانواده هایشان جدا شده و به دلیل شکایت های شخصی ناچار در 
زندان های سراسر کشور به سر می برند.

چندی پیش رئیس بنیاد مســتضعفان در همین زمینه از آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمدی خبر داد که بدهــی یا حکم پرداختی آنان زیر 50 میلیون تومان بود. 
براساس گفته رئیس بنیاد مستضعفان، با تصمیم گیری و همکاری خیران کشور و 
اختصاص 50 میلیارد تومان به این کار، به دنبال توافق با سازمان زندان ها، روز 24 
تیر سرانجام 2هزار و 574 زندانی جرایم غیرعمد که بنابر آمار گفته شده 90 درصد 

آنان متأهل بودند آزاد شده و به آغوش خانواده برگشتند.
هرچند اخبار مربوط به این اقدام خیرخواهانه در میان حواشی هشتگ #اعدام_
نکنید و در میان ســکوت رسانه های آن طرف آبی، گم شــد اما بازهم تعدادی از 
کاربران فضای مجازی با داغ کردن هشتگ #بنیادمستضعفان از این اقدام ارزشمند 

تشکر کردند.
در ادامه تعدادی از توییت های منتشــر شــده توســط کاربران فضای مجازی را 

می خوانید:
 کدوم حکومت و کدوم نظامی این چنین عفو و بخششی تا به حال انجام داده 
است؟ جنگ و فریب رسانه ای باعث می شه این موضوعات درمیان حواشی دیگر 

گم شود.
 2هزار و 547 زندانی جرایم مالی غیرعمد کمتر از 50 میلیون تومان توسط بنیاد 
مستضعفان از زندان تهران آزاد شدند. بی بی سی، ملکه، مصی علینژاد، وحید آنالین، 
منوتو، مهنازافشــار و... همه سکوت کردند. سکوت کردند چون درد این جماعت 

درد آن ها نیست.
 در این روزها هر هشتگی داغ شد تا آزادی تمامی زندانیان جرایم غیرعمد زیر 50 

میلیون تومان توسط بنیاد مستضعفان دیده نشود.
 این قضیه اتفاق خیلی بزرگی در تاریخ قضایی کشور در سطح جهانی بود، اما 

بعضی ها خواستند چیز دیگری ترند شود و البته که چیز دیگری هم ترند شد!

گل محمدی در گفت وگو با قدس:

 به جام حذفی هم
یورش می بریم

چه خبر؟

روایت مجازی

 نگاهی به زوایای پیدا و پنهان   نگاهی به زوایای پیدا و پنهان  
ترند شدن هشتگ »اعدام نکنید«ترند شدن هشتگ »اعدام نکنید«

داغ نکنید!داغ نکنید! 2 تیر 1399 
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امیرمحمد سلطان پور: به عنوان بازیکن، زین الدین زیدان 
مجموعه ای از مهارت های فوق العاده در تکنیک بود که گهگاه 
با انفجاری از احساســات عاطفی ترکیب می شد و بازیکنی 
باورنکردنی را از او می ساخت. به عنوان سرمربی اما، او بسیار 
مقید به حفظ احساساتش است. دوشنبه شب گذشته اما در 

استادیوم نووو لوس کارِمِنس شرایط فرق می کرد.

فریادی از سر جنگجویی#
زیدان می دانســت که پیروزی تیمش آن ها را به دو امتیاز 
قهرمانی در فاصله دو بازی مانده به پایان مسابقات می رساند 
تا سی و چهارمین جام را باالی سر ببرند. در نیمه اول وقتی 
مندی و بنزما گلزنی کردند زیدان از ته قلب خوشحالی کرد 
و وقتی در نیمه دوم گرانادا یکی از گل ها را برگرداند او توپ 
را در منطقه فنی از عصبانیت به سمت دیگری شوت کرد. 
با وجود فشار شدید تیم حریف، رئال دقایق آخر را مقاومت 
کرد و در نهایت وقتی سوت پایان بازی به صدا درآمد زیدان 
از ته دل فریادی بلند کشید. او در این باره گفت: »فریاد من 
پس از پایان بازی کامالً عادی بود. ما رنج و زحمت بســیار 

زیادی کشیدیم«.
دقیقاً این فریاد زیدان نه از خوشحالی بلکه به خاطر جنگجویی 
بود؛ چون رئال و او در دو ســال گذشته سختی های زیادی 
کشیده اند. پس از پیروزی پنجشنبه شب در مقابل ویارئال 
او و تیمش پاداش این سختی ها را گرفتند. این جام می تواند 
مهم ترین جامی باشــد که زیدان در رئال بدست آورده و به 
وضوح اعتبار مربیگری اوست. زمانی که این مرد فرانسوی در 
ماه می سال 2018 پس از بدست آوردن سومین جام پیاپی 
لیگ قهرمانان اروپا از سمت خود به عنوان سرمربی رئال کنار 
کشید، او گفت احساس می کند دیگر فرد مناسب برای این 
شغل نیست. او فکر می کرد که رئال دیگر با او جام نخواهد 

برد؛ اما برعکس فکر می کرد.

بدون تو نمی توانیم جام ببریم#
رئال بدون او دیگر نمی توانســت جام ببرد. جولن لوپتگی و 
سانتیاگو سوالری پس از او تالش کردند که جای خالی اش را 
پر کنند اما هر دو شکست خوردند. به همین دلیل ماه مارس 

سال گذشته میالدی پرز زیدان را دوباره به رئال برگرداند؛ 
زمانی که فرصت جام گرفتن سپیدپوشــان با سه شکست 
در یــک هفته کالً از بین رفته بود. آن ها دو باخت بد مقابل 
بارسلونا در اللیگا و جام حذفی متحمل شدند که ضربه بدی 
برای هواداران بود اما ضربه بدتر را با شکست شوکه کننده 
مقابل آژاکس در سانتیاگو برنابئو خوردند. کاپیتان تیم یعنی 
سرخیو راموس با مدیر تیم فلورنتینو پرز به مشکل جدی 
خوردند و حتی راموس می خواســت تیم را ترک کرده و به 
چین برود اما چند روز پس از آن منصرف شد و اعالم کرد 
در پایتخت اسپانیا می ماند. پرز در تابستان 300 میلیون یورو 
برای تقویت ترکیب رئال هزینه کرد و مهم ترین خرید او ادن 

هازارد بود که به اصرار زیدان آورده شــد؛ تا 
پرز نشان دهد که صحبت ها در خصوص 

دادن مسئولیت بیشتر به سرمربی 
برای خریدها صحت داشته باشد. 
زیدان در ابتــدای فصل بازیکنان 

ســپیدپوش را جمع کــرد و به آن ها 
گفت هدف اصلی آن ها در این فصل 

قهرمانی در اللیگاســت، جایی 
ثبات ترین  با  که مســلماً 

تیم به موفقیت دست 
با شکل  اما  می یابد. 
شــروع فصــل به 
نظر نمی رسید که 
رئال شانس زیادی 
برای قهرمان شدن 

 داشته باشد.

شروع وحشتناک پایان عالی #
برنامه هــای پیش فصل که برای تیم فاجعــه بود. هازارد با 
اضافه وزن به سر تمرینات آمد و خیلی زود مصدوم شد؛ در 
دیداری تدارکاتی با شکست 7بر3 مقابل اتلتیکومادرید بدرقه 
شدند و وقتی فصل اللیگا آغاز شد در سه بازی ابتدایی تنها 
یک پیروزی بدست آوردند. اوضاع در اروپا هم برایشان بهتر 
نبود و در نخستین بازی مقابل پاری سن ژرمن تحقیر شدند 
و برای اولین بار در 10 ســال گذشته حتی نتوانستند یک 
شوت داخل چارچوب حریف داشته باشند. انتقادها از زیدان 
باال گرفت و حتی اسطوره های رئال مثل پردراگ میاتوویچ 
تیم او را به بــی روح بودن متهم و تأکید کردن 

بعید است بتواند شرایط را سامان ببخشد.
اما هر چه فصل پیش رفت رئال پیشرفت 
کرد. نه آنچنان خارق العاده اما به شــکلی 
مشخص پیشرفت در این تیم دیده می شد 
و از طرف دیگر بارســلونا هر روز اوضاعش 

بدتر از دیروز بود. 
در حالی که نمی توانســت روی هازارد و بیل 
حســاب کند، زیدان موفق شــد بنزما و 
سرخیو راموس را به اوج برگرداند تا 
این دو با عملکردهای خارق العاده 
خود تیم را باال بکشند. این نخستین 
جام معتبــر رئال بعــد از رفتن 
کریستیانو رونالدو 
بود که پیام بسیار 
خوبی برای باشگاه 

است. 
رئال  و  زیــدان 
لیاقت این جام 
را داشــتند؛ با 
لقــب  وجــود 
بــه  گرفتــن 
مربی  عنــوان 
خوش شــانس 
صحبت هایی  و 

کــه در مورد تصمیمات VAR به نفع آن ها می شــود رئال 
هفته به هفته به مبارزه خود ادامه داد تا قهرمان شــود. بعد 
از فصل بسیار سخت گذشته، زیدان و تیمش دهان منتقدان 

را بستند.

 قهرمانی های رئال مادرید بیشتر است #
یا بارسلونا؟

رقابت رئال مادرید و بارسلونا در فتح عناوین خیلی نزدیک 
است و سپیدپوشان با قهرمانی اللیگا این فصل خود اختالف 
را با آبی و اناری پوشان در مجموع جام ها به حداقل رساندند. 

در زیر تمامی افتخارات دو تیم را می بینید:

افتخارات رئال مادریدس
۹۴ قهرمانی

اللیگا؛ 3۴
جام اسپانیا؛ 1۹

لیگ قهرمانان اروپا؛ 13
جام یوفا؛2

سوپرجام اروپا؛ ۴
جام التین؛ 2

 جام بین قاره ای/ جام جهانی باشگاه ها؛ 7
سوپرجام اسپانیا و جام اوا دوراته؛ 12

کوپا ِد اللیگا؛ 1

افتخارات بارسلوناس
۹۵ قهرمانی

اللیگا؛ 2۶
جام اسپانیا؛ 30

لیگ قهرمانان اروپا؛ ۵
جام برندگان؛ ۴

کوپا ِد فریاس؛ 3
جام التین؛ 2

سوپرجام اروپا؛ 2
جام بین قاره ای/ جام جهانی باشگاه ها؛ 3

سوپرجام اسپانیا/ جام اوا دوراته؛ 1۵

خوش شانسی، بد بودن بارسا یا کمک VAR را فراموش کنید 

جام 300 میلیون یورویی روی دستان زیدان

شارلروا دوباره مشتری شد
اخبار ضد و نقیض از آینده کاوه رضایی

 ورزش: ســایت »voetbal2۴« بلژیک اعالم کرد: ایوان لکو قصد دارد رضایی را به 
آنتورپ ببرد ولی این بازیکن همچنان مدنظر این باشگاه نیست. voetbal2۴ مدعی 
شــد »فیلیپه کلمنت« سرمربی بروژ نیازی به رضایی ندارد ولی آینده این بازیکن 

همچنان مبهم است.
این سایت مجدداً بحث شارلروا را مطرح کرد و نوشت: »رضایی هنوز مدنظر باشگاه 

شارلروا هست و در فهرست خرید باشگاه نانت هم قرار دارد«.

استراماچونی: باورنکردنی ها را در ایران کشف کردم
ورزش: ســرمربی ایتالیایی سابق استقالل در مصاحبه ای که با شبکه اسکای 
داشــت در مورد شــرایط این روزهای اینترمیالن و البته حضورش در فوتبال 
ایــران صحبت کرد. او در بخش انتهایــی این مصاحبه که خبرنگار از او درباره 
ایران پرســید گفت: حضور در ایران تجربه ای فراتر از فوتبال برای من است. 
به رابطه ای که با هواداران استقالل داشتم افتخار می کنم. رابطه بسیار خوبی 
با هواداران داشــتم و  این محرکی برای انجام کارهای خوب در لیگ قهرمانان 

آسیا بود. در ایران دنیایی باورنکردنی را کشف کردم.

کلوپ: نقش صالح فراتر از آمار و ارقام است
ورزش: سرمربی لیورپول معتقد است: نقش محمد صالح در این تیم فراتر از آمار 
و ارقام بوده است. یورگن کلوپ در مورد ستاره مصری می گوید: »آمار و ارقامی که 
توسط محمد صالح ثبت شده واقعاً فوق العاده و درخشان هستند. اگرچه نمایش او 
فوق العاده بوده، اما اگر ما گل هایی که لیورپول به ثمر رسانده را بررسی کنیم و نقش 
محمد صالح در استارت و دویدن ها و همچنین باز کردن فضای بین مدافعان حریف 
و مواردی این گونه را در نظر بگیریم، او در به ثمر رســیدن 1۵0 گل نقش آفرینی 

کرده است«.

مسی: با این روند از ناپولی هم شکست می خوریم
ورزش: فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا پس از شکست این تیم مقابل اوساسونا از عملکرد 
آبی واناری پوشان در طول فصل جاری انتقاد تندی کرد. لیونل مسی می گوید: »ما باید 
خود منتقد باشــیم. ما بازیکنان باید از خودمان انتقاد کردن را شروع کنیم. ما بارسلونا 
هستیم و باید هر جامی را که می شود، بدست بیاوریم. ما نمی توانیم به رئال مادرید نگاه 
کنیم. آن ها کار خودشان را کردند و ما در راه این قهرمانی به آن ها کمک زیادی کردیم. 
اگر می خواهیم فاتح لیگ قهرمانان شویم، باید تغییرات زیادی داشته باشیم، اما اگر با 

همین رویه به کارمان ادامه دهیم در بازی با ناپولی هم شکست خواهیم خورد«.

حمیدرضاعرب: بازی بــا فوالد به دلیــل اینکه دوران 
قرنطینه کرونایی های تیم فوالد به پایان نرسید، به امشب 
موکول شد تا سرخ ها با ۴8 ساعت تأخیر مقابل رقیب خود 
قرار بگیرند. گل محمدی تعویق این بازی را چندان مسئله 
حادی نمی داند هر چند که براین باور است این تعویق بازی 
بیشتر به سود فوالدی ها شده است. گل محمدی بی توجه 
بــه این اتفاقات به دنبال پیروزی مقابل فوالد خوزســتان 

است.

بازی با فوالد 48 ساعت به تعویق افتاد. آیا این س
تغییر برای شما مشکل ایجاد نمی کند؟

به هرحال این تعویق به سود فوالدی ها خواهد شد چون 
بازیکنانشان به بازی مقابل ما می رسند اما ما به این مسائل 
بی توجه هستیم. تیمی که می خواهد قهرمان شود نباید 
به این مســائل توجه کند. ما با تمام قوا مقابل فوالد قرار 
می گیریم چون می دانیــم پیروزی در این بازی چه اندازه 

برای ما اهمیت دارد.

شما روند رو به رشدی پس از تعطیالت داشتید و س
پیوسته رقبای خود را شکست دادید.

این به خاطر روح پیروزی و اتحاد تیمی ماست. ما هرگز به 
مسائل حاشیه ای توجهی نکردیم و تالش ما کسب پیروزی 
بود. وقتی روی کار متمرکز باشی نتیجه اش همین می شود. 
مــا به جای داد و قال و جنجال رفتیــم و بازی هایمان را 
بردیم و خدا هم به ما کمک کرد نتیجه دلخواه را بگیریم. 
من از وضعیت تیم به شــدت راضی  هســتم. هرچند که 
مشکالتی به خاطر بیماری و مصدومیت ها به وجود آمد اما 

این مسائل مانع حرکت ما به سوی قهرمانی نشد.

اگر فوالد را ببرید به نظر می رســد کارشما برای س
قهرمانی تقریباً قطعی شده باشد.

همان طور که می بینید فوالد در جدول یکی از نزدیک ترین 
تعقیب کننده های ماســت. آن ها تیم خوبی هســتند و 
پیشــرفت قابل مالحظه ای داشته اند. البته من برای همه 
رقبــا احترام قائلــم اما باید این بــازی را ببریم تا به جام 
نزدیک تر شویم. ما فاصله زیادی تا قطعی کردن قهرمانی 
نداریم. این بازی را ببریم بیش از نیمی از مسیر طی شده 
است. من به بازیکنان این نکته را تذکر داده ام که بازی با 
فوالد تا چه حد مهم است. ما می دانیم فوالد در بازی های 
اخیر پیوسته پیروز بوده است این نشان می دهد تیم خوبی 

هستند و نکونام تیم خوبی را به تهران می آورد.

شــاید اگر هواداران در ورزشــگاه بودند بازی س
جذاب تر هم می شد.

شــک نکنید که همین اتفاق می افتــاد و یکی از بهترین  
بازی ها از آب در می آمد. البته در حالی که ســکوها خالی 
اســت بازهم تالش می کنیم بازی تماشاگر پسندی ارائه 
کنیم چون می دانیم بســیاری از هــواداران ما در خانه ها 

نشسته اند و پیروزی ما را انتظار می کشند. 

فکر می کنید انگیزه بازی هــای قبل در وجود س
بازیکنان شما باشد؟

یک نکته را درباره بازیکنان پرســپولیس به شما بگویم. 
بازیکنان پرسپولیس قهرمان تربیت شده اند و این به نظر 
من تفکری است که در همه آن ها به وضوح دیده می شود. 
آن ها هرگز نمی  خواهند به چیزی جز قهرمانی برسند. ما 
جام لیگ برتر را که بگیریم به ســمت جام حذفی یورش 
خواهیم برد. نمی  خواهم قولی بدهم که نشــود اما با همه 
وجــود در جام حذفی هم شــرکت می کنیم و آن جا هم 

مدعی خواهیم بود.

مقابل فوالد چند تا مصدوم دارید؟س
 عالیشــاه، نادری و امیری تازه تمرینات خود را شــروع 
کرده اند. آن ها هنوز به آمادگی 100 درصد نرســیده اند و 
فکر می کنم کمی دور از شرایط آرمانی باشند. چند بازیکن 
مصدوم و محروم داشته ایم و مجبور شدیم این مسئله را 

حل کنیم.

در مصاحبه ای حرف از استعفا زده بودیدس
من اصاًل حرفی از استعفا نزدم. کار کردن در پرسپولیس 

همواره افتخار بزرگی است.

درباره سرنوشت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا س
چه نظری داری؟

 بازی های لیگ قهرمانان آســیا به طــور متمرکز در قطر 
برگزار می شود. پس از اتمام لیگ برتر تنها دو هفته فرصت 
داریم که آماده بازی ها شویم. باید هم تمرین کنیم و هم 
استراحت بدهیم. باید برنامه ریزی خیلی فشرده ای را داشته 
باشیم. کار خیلی سختی در آسیا داریم و باید خیلی سریع 

خودمان را با این وضعیت تطبیق دهیم. 

جواد رستم زاده: در حالی که استان خراسان رضوی و 
به ویژه مشهد از نظر فراگیری کرونا در وضعیت قرمز قرار 
گرفته و بسیاری از فعالیت های روزانه با محدودیت های 
جدی مواجه شده اســت برخی هیئت های ورزشی در 
تصمیماتی جسورانه اقدام به برگزاری مسابقات هفتگی 
می کنند. یکی از این رشته های ورزشی مسابقات پرش 
با اسب است که در کمال تعجب چند هفته ای است در 
مشهد برگزار می شود و سبب مشکالت جدی شده است.

این مسابقات البته بدون حضور تماشاگر برگزار می شود 
اما برای شرکت کنندگان در این شرایط موجب مشکالتی 
شــده به طوری که طبق آخرین گزارش ها در پی انجام 
مســابقات هفته های گذشــته تعــدادی از کارگران و 
شرکت کنندگان در همین مسابقات گرفتار کرونا شده اند.

جابه جایی های بدون پروتکل#
اما مشکل کجاســت؟ واقعیت این است که با توجه به 
اینکه هر باشگاه هر هفته میزبان چند باشگاه دیگر است 
تعدادی از سوارکاران برای مسابقات باید اسب های خود 
را بین دو باشگاه منتقل کنند و در این بین حداقل چهار 
نفر درگیر این جابه جایی اسب ها خواهند بود. با توجه به 
تعداد سوارکارانی که در هر دوره برای مسابقات می پرند 
شاهد تجمع تعداد زیادی در یک باشگاه هستیم. همین 
جا به جایی ها بدون در نظر گرفتن رعایت پروتکل های 
بهداشتی ســبب انتقال ویروس شده و امروز شاهد این 
هســتیم که تعدادی از کارگران و عوامل اجرایی با این 

بیماری دست و پنجه نرم می کنند.

بازی خطرناک#
تعدادی از باشگاهداران با بیان اینکه واقعاً دلیل برگزاری 

مسابقاتی که در چنین شــرایطی ضرورتی هم ندارد را 
نمی داننــد می گوینــد: بارها به هیئت تذکــر داده ایم 
برگزاری مســابقات با وجود کرونا و وضعیت قرمز بازی 
با جان ســوارکاران و کارگران است ولی همچنان شاهد 
این هستیم که چند هفته است در شرایط قرمز مسابقات 
را برگزار می کنند. در اینکه تعطیلی باشگاه ها و مسابقات 
در چنیــن روزهای طوالنی باعث ضررهــا و زیان های 
مالی عمده ای می شــود شکی نیست. ولی بازی با جان 
کارگران بی دفاع که عمدتاً از قشــر ضعیف هستند و به 
مخاطره افتادن سالمتی سوارکاران باید قبل از هر مسئله 

مالی مورد توجه قرار گیرد.

توصیه های مهم فدراسیون#
در سایت فدراسیون سوارکاری آمده است تا اطالع ثانوی 
مســابقات بدون تماشاگر و با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی و ســتاد مبارزه با کرونا و فدراسیون پزشکی 
ورزشــی پس از کســب مجوز موردی هر مســابقه از 
ارگان های مربوطه هر اســتان براســاس بخشنامه های 
ارســالی برگزار خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم 
صدور مجوز ســتاد مبارزه با کرونا و فدراسیون پزشکی 
ورزشــی بابت هر رویداد سوارکاری برای حفظ سالمتی 
خانواده بزرگ سوارکاری مسابقه مذکور کنسل خواهد 

شد.
آیا در مســابقاتی که هر هفته در مشهد برگزار می شود 
تمام پروتکل های بهداشــتی در وضعیت قرمز با دقت و 
وسواس رعایت می شــود؟ آیا برگزاری این مسابقات در 
چنین شــرایطی واجب اســت یا بحث های دیگری در 
این میان مطرح اســت؟ آیا هیئت سوارکاری سالمتی 
سوارکاران، کارگران و عوامل برگزاری را تضمین می کند؟ 

گل محمدی در گفت وگو با قدس:

بهجامحذفیهمیورشمیبریم
آیا پروتکل های بهداشتی در مسابقات سوارکاری رعایت می شود؟ 

پرشدروضعیتقرمز
ضد  حمله

 توضیح وکیل برانکو 
درباره احتمال محرومیت پرسپولیس

ورزش: در حالی که پرسپولیسی ها تصور می کردند با اعاده دادرسی 
در دادگاه عالــی ورزش فرصت اتالف وقت چنــد ماهه در پرونده 
برانکو ایوانکوویچ را خواهند داشت اما ماجرا به شکل دیگری پیش 
رفت و آن ها در شــرایط ســختی قرار گرفتند. دارو بوشوویچ وکیل 
 برانکو در این باره گفته اســت: اگر مدیران باشــگاه پرسپولیس تا 
)۶ آگوست( 1۶ مرداد مطالبات برانکو ایوانکوویچ را پرداخت نکنند 
با محرومیت از فعالیــت در پنجره نقل و انتقاالت رو به رو خواهند 
شــد. این همان مهلت دو-ســه هفته ای است که ســرخ ها برای 
پرداخت دارند و اگر در این موضوع کاری انجام ندهند یک ســال و 

نیم از حضور در نقل و انتقاالت محروم خواهند شد.

 ذوب آهن، مجسمه داور جنجالی را 
سفارش داد!

ورزش: باشگاه ذوب آهن واکنش شدیدی نسبت به داور بازی برابر 
ماشــین سازی نشان داد. جمشیدی ســخنگوی باشگاه ذوب آهن 
خواســتار توضیح دپارتمان داوری و مسئوالن ذی ربط شد و گفت: 
این داور بایســتی در یکی از برنامه های سراسری و پربیننده فوتبال 
رســماً از مردم اصفهان عذرخواهی کند و درغیر این صورت تندیس 
این شخص را به عنوان یک چهره منفور در شهر اصفهان به نمایش 

عموم مردم خواهیم گذاشت.

حدادی فر بازی با فوالد را از دست داد
ورزش: قاســم حدادی فر کاپیتان با اخــالق و خوش  تکنیک تیم 
فوتبــال ذوب آهن با اخراج برابر ماشین ســازی تبریز، دیدار بعدی 

تیمش مقابل فوالد خوزستان را از دست داد.

محمد نادری آماده بازی با فوالد 
ورزش: مدافــع چپ تیم پرســپولیس آمــاده دیــدار برابر فوالد 

خوزستان است.
او که از ناحیه کشــاله ران آســیب دیدگی داشت و دو بازی قبلی 
پرســپولیس را از دســت داد، حاال آماده حضور در میادین شده و 
باید دید که یحیی گل محمدی از این بازیکن استفاده می کند یا نه.

بشار از پرسپولیس می رود
ورزش: باشگاه پرسپولیس هنوز موفق به پرداخت مطالبات سنگین 
بشار رسن هافبک عراقی خود بابت قرارداد فصل جاری نشده است.

او که سومین فصل حضور خود در این تیم را با رقم 380 هزار دالر 
به همراه بندهای مربوط به پاداش قهرمانی پشــت ســر می گذارد 
حــدود 200 هــزار دالر از سرخپوشــان طلب دارد کــه دریافت 
نکرده اســت. نوســان های به وجودآمده در قیمت ارز و همچنین 
عدم موجودی کافی در حســاب پرســپولیس سبب شده تا مهدی 
رسول پناه سرپرست فعلی این باشگاه همچنان نتواند وعده خود به 
این بازیکن را با پرداخت دالر عملی کند. رســن که آخرین فصل از 
قرارداد خود با پرســپولیس را پشت سر می گذارد برای سال آینده 
مبلغ بیشــتری را طلب کرده که از عهده باشگاه پرسپولیس خارج 

است.

منهای فوتبال

ورزش در سیما

»آدم معروف«ها کرونا نمی گیرند؟
در حالی که بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران حوزه سالمت در برهه کنونی 
دائماً مردم را به استفاده از ماسک توصیه می کنند اما برخی چهره های ورزشی 
بدون توجه به این موضوع مهم همچنان بدون اســتفاده از ماســک به فعالیت 
روزمره خود ادامه می دهند! نمونه بارز این اتفاق را می توان در تصاویر منتشر شده 

از افراد مختلف حوزه ورزش به ویژه فوتبال مشاهده کرد!
نمونه نخست: علی پروین در مالقات با وزیر ورزش و جوانان بدون ماسک مقابل 
لنز دوربین عکاسان ورزشی قرار می گیرد تا مشخص شود هیچ احترامی برای 
توصیه پزشکان و سفیران حوزه سالمت ندارد! این اتفاق در شرایطی رخ می دهد 
که از 1۵ تیرماه حضور افراد بدون ماســک در ادارات، ســازمان ها و ارگان های 

مختلف ممنوع اعالم شده است! 
نمونه دوم: فرهاد مجیــدی که بازیکنان تیمش در هفته های اخیر با ویروس 
 CIP کرونا دست و پنجه نرم می کنند برای سفر به خوزستان بدون ماسک در
فرودگاه مهرآباد حاضر می شود، در شرایطی که وی بیشترین حجم انتقاد را از 
مســئوالن برگزاری بازی های لیگ برتر انجام داد و معتقد بود به دلیل شیوع 
ویروس کرونا نباید بازی ها برگزار شود اما خودش هیچ توجهی به مقوله سالمت 

و تندرستی ندارد.
نمونه سوم: مجید جاللی سرمربی گل گهر سیرجان که هفته پیش به واسطه 
کناره گیری اش از این باشگاه حسابی خبرساز شد، صبح روز جمعه خبر ابتالیش 
به ویروس کرونا منتشر شد تا مشخص شود کرونا با کسی شوخی ندارد، مجید 
جاللی هم برخالف اظهاراتش مبنی بر برگــزاری لیگ با رعایت پروتکل های 
بهداشتی اما در جریان بازی تیمش مقابل پیکان در کنار زمین هرگز از ماسک 

استفاده نکرد.
نمونه چهارم: ســهراب بختیاری زاده سرمربی جدید شــهرخودرو در جریان 
جلســه امضای عقد قراردادش با باشگاه شهرخودرو پس از اتمام جلسه پیش 
از ترک باشگاه با نماینده باشگاه دست داد. البته قبل تر از آن فیلم مالک باشگاه 
شــهرخودرو نیز منتشر شده بود که با تمام بازیکنانش در محل تمرین تیمش 
دست داده بود! در کنار این ها البته نمونه های فراوان دیگری در لیگ برتر دیده 
می شوند. از این قبیل رفتارها در بین فوتبالی ها به وفور دیده می شود که نشان 
می دهد با وجود تأکید آن ها به حفظ اصول بهداشــتی هیچ یک از آن ها به این 
مقوله اعتقادی ندارند و تنها در حد شعار به این مقوله ها دامن می زنند تا خالف 

جهت آب شنا نکنند.

میراسماعیلی: 
نباید با اظهارات خود »ویزر« را تحرک کنیم

تسنیم: رئیس فدراسیون جودو گفت: در صورت مهیا نشدن شرایط حضورمان 
در دادگاه CAS درخواست تعویق دادگاه یا راهکار دیگری را پیشنهاد خواهیم 
داد. آرش میراســماعیلی در خصوص دعوت جامعه ورزش و جودو به سکوت و 
عدم تحریک ماریوس ویزر، رئیس فدراســیون جهانی جودو گفت: جودو ایران 
زیرمجموعه فدراسیون جهانی جودو است و طبیعتاً نباید رئیس فدراسیون جهانی 
را تحریک و در تنش و اختالف جدی با او باشیم. اختالفی پیش آمده است، اما 
باید قبل و بعد از دادگاه با فدراسیون جهانی کار و تعامل داشته باشیم و نباید 

جودو ایران را در بخش بین الملل تعطیل کنیم. 

طباطبایی: 
کمیته فنی درباره شاهین طبع تصمیم می گیرد

ورزش: با اینکه مهران شاهین طبع توانسته با تیم ملی بسکتبال ایران پس از 
12 سال راهی المپیک شود و حتی قرار بود در توکیو 2020 روی نیمکت ایران 
باشــد، اما پس از لغو المپیک همکاری او با فدراسیون با ابهام هایی روبه رو شده 
است. رئیس فدراسیون بسکتبال در ماه های اخیر چند بار به صورت مبهم درباره 
ادامه همکاری با شاهین طبع صحبت کرده؛ رامین طباطبایی دراین باره گفت: 
فدراسیون این حق را دارد تا ارزیابی مجدد کند که در این فرصت شرایط چطور 
باشد. اینکه آیا سرمربی ملی می تواند سرمربی باشگاهی هم داشته باشد؟ ما شاید 

تا پایان 2020 مسابقه ای نداشته باشیم.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

      صفحه 10

آگهی دعوت افراز
چون آقای بهمن میری فرزند محمد احدی از مالکین مش��اعی پالک 1/664- اصلی واقع   در بخش2 سیس��تان 
شهرس��تان زابل خیابان دانشگاه کوچه 10 طبق درخواست شماره 102/3852- ز  مورخ 1399/4/8 تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده 
ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی 
باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع 
و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز 
پنجشنبه مورخ 1399/5/23 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان 

عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/28  م الف: 282  آ-9903532

مهدی پهلوانروی  - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای وحید جانفرس��ا فرزند دادخدا احدی از مالکین مش��اعی پالک 239 فرعی از 1- اصلی واقع   در بخش2 
سیستان شهرستان زابل میدان رستم پشت شرکت طبق درخواست شماره 102/3736- ز  مورخ 1399/4/5 طبق 
وکالتنامه شماره 167660 دفترخانه شماره 35 تهران تقاضای افراز سهمی خود/موکل خویش را از پالک مرقوم باستناد 
به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته 
که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند 
و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/6/18 دراین اداره و یا 
در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور 
می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: 268  آ-9903733 تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/28 

مهدی پهلوانروی  - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای محمد نوری فرزند عباس��علی احدی از مالکین مش��اعی پالک 285 و 284 اصلی واقع   در بخش یک 
سیستان شهرستان زابل خیابان امام خمینی طبق درخواست شماره 102/3766- ز  مورخ 1399/4/7 تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده 
ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی 
باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع 
و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز 
پنجشنبه مورخ 1399/5/23 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان 

عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/28   م الف: 271  آ-9903734

مهدی پهلوانروی  - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون کمیته امداد امام خمینی احدی از مالکین مشاعی پالک 1- اصلی واقع   در بخش یک سیستان شهرستان زابل 
خیابان امام خمینی شمالی  طبق درخواست شماره 102/3769- ز  مورخ 1399/4/7 تقاضای افراز سهمی خود را 
از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای 
افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق 
و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 
1399/6/18 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/28   م الف: 272  آ-9903735

مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم هانیه میرزایی فرزند محمدرضا احدی از مالکین مشاعی پالک 701/ 1- اصلی واقع   در بخش2 سیستان 
شهرستان زابل خیابان دانشگاه کوچه دانشگاه 5 طبق درخواست شماره 102/3188- ز  مورخ 1399/4/4 تقاضای 
افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره 
نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین 
مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح 
روز شنبه مورخ 1399/6/4 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان 

عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/28   م الف:266  آ-9903736

مهدی پهلوانروی  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای ابراهیم بندانی فرزند محمد حس��ین احدی از مالکین مش��اعی پالک 1/815- اصلی واقع   در بخش2 
سیس��تان شهرس��تان زابل خیابان امام خمینی شمالی طبق درخواست ش��ماره 102/3717- ز  مورخ 1399/4/5 
تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها 
مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر 
مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 
8 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/6/18 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و 

نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/28   م الف: 269  آ-9903737

مهدی پهلوانروی  - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای اس��حاق ناروئی فرزند کلی بگ احدی از مالکین مش��اعی پالک 1/823- اصلی واقع   در 
بخش2 سیستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 102/2197- ز  مورخ 1399/2/31 تقاضای 
افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و 
آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
آگهی می گردد و از س��ایر مالکین مش��اع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به 
افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/5/14 دراین اداره و یا 
در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت 

پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.آ-9903729 م الف: 167
تاریخ انتشار :  1399/4/28 

مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی ابالغ اجرائیه  کالسه: 9601160 
بدینوسیله به خانم لیال حسینی پرند  فرزند: سید کاظم  کد ملی: 4051127613  و آقای نظامعلی 
عبدلی فرزند مراد کد ملی 4051217558 ، وآقای جالل ش��یرمحمدی فرزند صحبت اله  کد ملی 
3871047872 بدهکاران پرونده کالسه 9601160  که برابر گزارش 1399/4/10 شناخته نگردیده 
اید ابالغ می گردد که برابر قرار داد بانکی  269411855-  1394/11/7بین شما و بانک سپه  مبلغ 
115/858/062 ری��ال که از تاریخ 1396/12/9 روزانه مبلغ 76/306 ریال اضافه می گردد بدهکارمی 
باشید که براثرعدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدوراجرائیه نموده پس ازتشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
به شما ابالغ می گردد. از تاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
درروزنامه کثیر انتشارالکترونیک درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و درغیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما 

تعقیب خواهد شد.)م الف 551( آ-9903767
تاریخ انتشار: 1399/4/28

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان -  جالل حدادی

آگهی فقدان سندمالکیت
نظری��ه اینک��ه آقای مهدی گل محم��دزاده بزآباد  فرزن��د غالمعلی به ش ش 27به اس��تناد دوبرگ 
استش��هادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی ش��ماره یک شیروان جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
بش��ماره  پالک7 فرعی  از933 اصلی واقع درقطعه  یک ش��یروان بخش 5قوچ��ان به آدرس انتهای 

رزازکه متعلق به ایشان می باشد بعلت نامعلومی مفقودشده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده 
که سند مالکیت آن بشماره 294023سری ب 90ذیل صفحه 241دفتر277و شماره ثبت 55628به 
نام نامبرده صادروتس��لیم گردیده اس��ت دفتر امالک بیش ازاین حکایتی ندارد  لذابه اس��تناد تبصره 
ی��ک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگرددهرکس نس��بت 
به ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 
ده روز ازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل سند مالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره 
تس��لیم نمائید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سندمعامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد.آ-9903770
تاریخ انتشار:99/04/24

صمدابراهیم زاده
رئیس ثبت اسنادوامالک شیروان

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بجنورد به 
موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

بخش 2 بجنورد
173 اصلی موسوم به معصوم زاده

ششدانگ پالک 112فرعی یک باب منزل مسکونی
مالکیت : ورثه مرحوم اس��ماعیل نجفی معصوم که عبارتند از آقای محمدمهدی نجفی معصوم فرزند 
اس��ماعیل به شماره شناس��نامه 3 کد ملی 0682067288 و غیره در روز دو شنبه بیستم مرداد ماه 

یکهزار و سیصد و نود و نه )1399/05/20( ساعت 11 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های 
فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د و اعتراضات 
مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایست از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و 

گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 1698 آ-9903746
تاریخ انتشار : شنبه1399/04/28

احمد اصغری شیروان 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )916059(

 آگهی تغییرات شرکت عایق بام خیام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18743 و شناسه ملی 10380342915

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,02,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد علی 
– آقای مهدی علی احمدی به  – خانم منصوره رضائیان یزدی به شماره ملی 0930698721  احمدی به شماره ملی 2980668001 
شماره ملی 2990599142به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند -2 آقای شهرام فخرالواعظین مهدوی به 
شماره ملی 0934418241 به سمت بازرس اصلی و آقای سامان نظام الملکی بشماره ملی 0453409113 به سمت بازرس علی البدل 

شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )915101(

آگهی تغییرات شرکت عمران سازه باغان یکتای خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47306 و شناسه ملی 10380634225

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,01,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم مهناز رحیم زاده باغبانی به شماره 
ملی 0059518987 به عنوان بازرس اصلی ، خانم مریم رحیم زاده باغبانی به شماره ملی 0829469151 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقایان عباسعلی مرادی ) به شماره 
ملی 0828179433( و رضا مرادی) به شماره ملی 0922409943( و اعظم ایروانی)به شماره ملی 1290619298( بعنوان اعضای اصلی 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
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      صفحه 11

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 رای شماره 139960308001000843  مورخ  99/03/26 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم س��یده وحیده فاطمی فرزند سید حسین    بشماره شناسنامه و کد ملی 5230015683 
صادره از اسدیه در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 166/47 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی 
بخش 2 از محل مالکیت آقای نوروز دستی گردی محرزگردیده 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 دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903749
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/14                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139960308001000840  مورخ  99/03/26 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین تخم افشان فرزند حسین   بشماره شناسنامه و کد ملی 5230007044  در 
شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 95/60 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع در خراسان جنوبی 
بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت نوروز دستگردی حرزگردیده 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 دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903753
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/13                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 رای شماره  13996030800001179 مورخ  99/04/23 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای علی هاونگی  فرزند محمد علی    بش��ماره شناس��نامه 60 و کد ملی 0650679032   در  
ششدانگ یکباب ساختمان به مسلحت 375/25 متر مربع قسمتی از پالک 253 فرعی از 345 اصلی بخش 2 بیرجند 
از محل مالکیت حسین علی آبادی 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 دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903755
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/13                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139860308001002797 مورخ  1398/07/28  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نساء دستگردی   فرزند زینل  بشماره شناسنامه 3 صادره از بیرجند  
و کد ملی 0652338364  درششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل بر اتاقک به مساحت 164/55 متر مربع قسمتی 
از پ��الک 1396 � اص��ل بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای رجبعلی مددی پور 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 دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم 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-9903758
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/14                          
علی فضلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139760308001001124   مورخ  99/03/30 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین مددی پور  فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 2 صادره 
از بیرجند  و کد ملی 0652322468 درششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل بر اتاقک به مساحت 164/06 متر مربع 
قس��متی از پالک 1396 � اصل بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای رجبعلی مددی پور 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 دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903759
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/14                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره  139760308001001123   مورخ  99/03/30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین مددی پور  فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند  و 
کد ملی 0652322468 درششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل بر اتاقک به مساحت 156/83 متر مربع قسمتی از 
پالک 1396 � اصل بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای رجبعلی مددی پور محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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-9903760
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/14                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

 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 رای شماره  139760308001001122  مورخ  99/03/30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین مددی پور  فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند  و 
کد ملی 0652322468    در شش��دانگ یک قطعه محوطه مش��تمل بر سه دربند مغازه به مساحت 16/ 479 متر 
مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رجبعلی مددی پور 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 دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903762
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/14                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 

فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .     
خانم ش��هر بانو مرادی حس��ن آبادی فرزند براتعلی ، به صورت ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان ، به 
مساحت 202/24 متر مربع ، ازپالک 4121 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواسطه از اقای سید 

عزیز اله قدسی نیا � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان شهید مطهری 41
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9903764
تاریخ انتشار نوبت اول:   28/ 1399/04             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/12

محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )916055(

 آگهی تغییرات شرکت عمران سازه باغان یکتای خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47306 و شناسه ملی 10380634225

ملی  شماره  به   ( مرادی  عباسعلی  آقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,01,26 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0828179433( به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - آقای رضا مرادی )به شماره ملی 0922409943( به سمت نائب رئیس 
هیات مدیره - خانم اعظم ایروانی )به شماره ملی 1290619298( عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی به امضاء آقای عباسعلی مرادی 

به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )915080(

آگهی تغییرات شرکت الک طالیی خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13006 و شناسه ملی 10380286769

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 
ماه 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ( روزنامه قدس جهت نشر آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیراالنتشار انتخاب گردید. -3 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 14004773042 به سمت بازرس اصلی و آقای علی محمدپور 
به شماره ملی 0920406580 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -4 خانم پریوش اعتمادی عبدل 
آبادی به شماره ملی 0651690838 - آقای محمد رضا مقیمی به شماره ملی 3621072411 - آقای داریوش اعتمادی عبدل آبادی 

به شماره ملی 0651641136 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
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ایسنا: سرمربی پیشین شهرخودرو گفت: فشارهای زیاد و عجیبی 
روی تیم بود و خوشحالم از اینکه با استعفای به موقع، جلو اتفاقات 

بدتر را گرفتم. 
مجتبی سرآسیایی درباره پیوستنش به گل گهر سیرجان اظهار 
کرد: پــس از مذاکراتی که با مجموعه خــوب گل گهر و مجید 
جاللی داشتم، درنهایت به توافق رسیدیم. وی در پاسخ به دالیل 
جدایی اش از شهرخودرو گفت: بزرگ ترین و مهم ترین مسئله ای 
که من را مجبور به استعفا کرد، این بود که به یقین رسیدم عوامل 
و فشارهای زیادی از سوی بدنه باشگاه بر تیم وارد می شود تا تیم 
از مسیر موفقیت و کسب ســهمیه آسیایی دور شود و به تیمی 
معمولی در جدول تبدیل شویم. این ماجرا برای من یک کابوس 
بزرگ بــود، زیرا اگر در تمام این ســال ها از بحران ها با تالش و 

همدلی گذر کردیم، به این امید بود که روزی برســد که نماینده 
خراســان در لیگ برتر، جزو تیم های بزرگ فوتبال ایران باشد و 

همواره برای عناوین مهم و ارزنده بجنگد. 

اجازه دخالت ندادم#
سرآسیایی درباره اینکه چه فشارهایی روی او و تیمش بود خاطرنشان 
کرد: از پیشــنهادهای عجیب و فشارها درباره مسائل فنی گرفته تا 

مسائلی دیگر که شاید روزی به شکلی واضح تر در خصوصش صحبت 
کنم روی تیم و من بود. درباره مســائل فنی هیچ گاه اجازه دخالت 
ندادم و زیربار فشارها نرفتم و خوشحالم که با استعفایم، جلو اتفاقات 

بدتر و بزرگ تر را در باشگاه شهرخودرو گرفتم.

دست مردم استان را می بوسم#
وی تصریح کرد: در تمام این سال ها تمام تالشمان را کردیم 

تا پرچــم فوتبال خراســان را باال نگه داریــم و در کنارهم 
هواداران را خوشــحال کنیم. امیدوارم هواداران خوب فوتبال 
خراسان که همواره پشت تیم محبوبشان ایستادند و حمایت 
کردند از من راضی باشــند. دســت تک تک مردم اســتان را 
بابت حمایت هایی که از تیم شهرشان در این سال ها داشتند 

می بوسم.
مربــی جدید تیم گل گهر تأکید کرد: روزهای ســختی را در 
این هفت ســال با اتحاد پشت سر گذاشــتیم و از مشکالت 
وحشــتناکی عبور کردیم تا ســهمیه خراســان، نه تنها در 
لیگ برتر بلکه در لیگ قهرمانان آســیا حفظ شود. امیدوارم 
شــهرخودرو در ادامه راه موفق باشــد و هواداران را با نتایج 

خوب شادمان کند.

دست تک تک مردم استان را بابت حمایت هایشان می بوسم

سرآسیایی:بااستعفایمجلواتفاقاتبدترراگرفتم

هفته بیست و پنجم لیگ برتر ایران
پرسپولیس- فوالد

  شنبه 28 تیر - 21:00 از شبکه سه

خبر کوتاه

درآمد 38 میلیارد و 500 میلیون تومانی در یک  سال
رکورد درآمدی فدراسیون کشتی در سال 98

ورزش: فدراســیون کشــتی در سال گذشته، 38 میلیارد و ۵00 میلیون تومان درآمد کسب کرده است که نسبت به 
ســال های پیش، رشد چشمگیری داشته و یک رکورد به حســاب می آید. بیشترین درآمدی که فدراسیون کشتی تا 
پیش از این کسب کرده بود، مربوط به سال ۹7 بود که با کمک اسپانسر وقت، رقم 31 میلیارد و ۵00 میلیون تومانی 
به ثبت رسید، اما در سال ۹8 با افزایش 7میلیارد تومانی، این رقم به 38 میلیارد و ۵00 میلیون تومان افزایش یافت.
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 26 ذی القعد          ه1441 18 جوالی 2020  سال سی و سوم  شماره 9296  

اولــــــیـــــن ادب و هنرادب و هنر اولــــــیـــــن  ویـــــــــژه   ویـــــــــژه 
درگذشـــت  درگذشـــت  سالـگـــــرد   سالـگـــــرد 
امـــــــیر برزگـــر خراســـانیامـــــــیر برزگـــر خراســـانی

هوای تازه 

»برزگر« مزرع شعر و ادب
زاده کاوه حدادم و بنیان    کن ظلم

گرچه در مزرعه شعر و ادب برزگرم
سال ۱۳۶۵ بود و من تازه  جوانی بودم دور از جلسات و محافل شعری، بدون 
هیچ ارتباطی با جمع شاعران مشهد، مترصد اینکه شب شعری یا کنگره ای 
برگزار شــود و در آن شرکت کنم و شاعران نامدار کشور را از نزدیک ببینم. 
من و پسرخاله ام که شاعر بود با دفترهایمان به سمت جلسه ای رفتیم که به 
مناسبت هفته دفاع مقدس در تاالر رازی دانشکده پزشکی آن زمان در خیابان 

دانشگاه برگزار می شد.
در جایی از ســالن نشسته بودیم و در ردیف جلو ما یکی از شاعرانی بود که 
پشت تریبون شعر خواند، با صدایی خوش و سیمایی جذاب و ما هم فرصت 
را غنیمت دانستیم و سالم کردیم و چند نمونه از شعرهایمان را به نیت نقد به 
ایشان دادیم. هر چند باید اعتراف کرد در این اقدام، تالشی پنهان برای ارتباط 
یافتن با شــاعران مملکت و دیده شدن حداقل در منظر آنان هم نهفته بود. 
ایشان اظهار کرد:  در جلسه فرصت نقد شعرها نیست، ولی نشانی خود را در 

برگه ای نوشت و گفت آثار را برایش پست کنیم و چنان کردیم.
خیلی زود پاسخ مکتوب ایشان را از طریق پست دریافت کردم، با نقد و نظری 
جامع و مفصل و البته توأم با تشویق و تحسین که بسیار مایه دلگرمی بود و 
حتی باورنکردنی که یکی از شاعران مطرح کشور به ما نامه نوشته است و او 
امیر برزگر خراسانی بود. ایشان در آن نامه نشانی جلسه شعری را هم نوشته 
بود که همان جلسه شعر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی بود که بعدها 
از اعضای ثابت آن شــدیم و مرحومان امیر برزگر، محمد خسرونژاد و حاج 
محمود اکبرزاده و جناب محمد نیک پیشکسوتان آن بودند و من و مصطفی  
محدثی خراســانی و مجید نظافت و گروهی دیگر، جوانان آن و سیدعبداهلل 
حســینی گرداننده اش بودیم. به این ترتیب امیر برزگر خراسانی نخستین 

شاعری بود که شعر من به رؤیت او رسید و از نقد و نظر او استفاده کردم.
چند ویژگی مانند آداب دانی، خوش محضری، آراســتگی و صدای خوش و 
رسا، تا واپسین ایام زندگی همواره در کنار دیگر کماالت و قدرت سخنوری 
شادروان امیر برزگر خراســانی جلوه گر بود، زندگی ای که ناگهان به فرجام 

رسید، هر چند برای سخن و سخنور فرجامی نیست.
امیر برزگر، به تعبیری که خود گاهی به کار می برد، عضو ششم از گروه پنج 
به عالوه یک بود، یعنی گروهی متشــکل از چند پیشکسوت شعر خراسان: 
غالمرضا قدسی، احمد کمال پور »کمال«، ذبیح اهلل صاحبکار »سهی«، محمد 
قهرمان و علی باقرزاده »بقا«. شعر او نیز بر مدار سبک و جمال شناسی همین 
حلقه می چرخید، یعنی شعری بود در قالب های کالسیک و متمایل به مکتب 
عراقی، با رنگ و بویی از جریان نوکالسیک شعر امروز، که در شعر برزگر البته 
بیش از دیگر اقران او خودنمایی می کرد، شاید به این دلیل که او جوان ترین 

عضو این گروه بود.
بنا بر ســنت رایج در شعر کالسیک فارسی، شاعر ما بیشتر در مدار عشق و 
عرفان سیر می کند و عمده آثار او غزل های عاشقانه و عارفانه هستند. اما با 
این همه از نگرش های اجتماعی خالی نیست و در نهایت از نظر محتوایی نیز 

شعرش تنوعی دلپذیر دارد.
یک سبو آبیم و یک دریا تالطم می    کنیم

کرم شب    تابیم و انجم را توهم می    کنیم
رفت تا معراج دار آن یار و خود را باز یافت

ما نشسته روی منبر، خویش را گم می    کنیم
می    بریم از یاد حق را، چون به دولت می    رسیم

تا فقیریم و پریشان، یاد مردم می    کنیم
سهل باشد گر به نان ایمان خود را می    دهیم

چون پدر ترک بهشت از بهر گندم می    کنیم...
از امیر برزگر مجموعه شــعرهای متعددی منتشر شده است و در این میان 
می شود به گزیده آثار او اشاره کرد که با عنوان »با دست های خالی« از سوی 
انتشارات طنین قلم و با حمایت حوزه هنری خراسان رضوی منتشر شد. این 
کتاب برای کســانی که بخواهند چکیده کارنامه شاعری این شاعر را داشته 

باشند، مجموعه ای خواندنی و مطلوب است.

آشنایی شما با استاد امیر برزگر از چه زمانی و چطور س
شکل گرفت؟

ما ســال های پیــش از انقالب چنــد انجمن بســیار بنام و 
سرشناس داشتیم و در کنار آن ها هم یک انجمن نوحه سرایان 
بــود که با مدیریت آقای آذر فعالیــت می کرد و ویژه کارهای 
مذهبــی بود. مثاًل از جمله انجمن هــای مطرح آن زمان یکی 
انجمن »فردوســی« بود که گرایش آن ها بیشــتر آیینی بود. 
در این جلســه کسانی مثل اســتاد محمدرضا حکیمی، مقام 
معظم رهبــری و شــاعران آیینی شــرکت می کردند. انجمن 
دیگری هم بود به نام انجمن اســتاد »فرخ« که از انجمن های 
دیگر  مثل انجمن استاد نگارنده، معروف تر و پرازدحام تر بود.  

درباره این انجمن توضیح بیشتری می دهید؟  س
انجمن »فــرخ« آن زمان مهم ترین و قوی ترین پایگاه شــعر 
استان خراســان بود و استان خراســان هم قوی ترین پایگاه 
شــعر کشــور بود. به همین ترتیب منزل اســتاد فرخ شاید 
قوی تریــن و مهم ترین کانون شــعر ایران بــود و واقعاً نقش 
مهمی در شعر خراسان و کشور داشت. دکتر رجایی خراسانی، 
دکتر غالمحســین یوسفی، دکتر فیاض، استاد قدسی، کمال، 
صاحبکار، محمد قهرمان، جناب آقای باقرزاده و دیگر بزرگان 
و خود اســتاد فرخ از جمله بزرگانــی بودند که در این محفل 
ادبی به صورت مستمر شرکت می کردند و انجمن »فرخ« را به 
جدی ترین انجمن ادبی کشور تبدیل کرده بودند. بنا بر گفته 
مرحوم استاد محمد قهرمان، انجمن های ادبی دانشکده اصلی 
ادبیات هستند و انجمن فرخ نمونه آشکار و مهم این نقل قول 
بود. انجمن فرخ هم در آن دوره مهم ترین بخش تشکیل دهنده 
شــعر و شاعری مرحوم برزگر بود و ایشان در این دوره بود که 

به بلوغ شعری رسیدند.
این انجمــن صبح های جمعه در منزل اســتاد ســیدمحمد 
فرخ برگزار می شــد. جلســه آن قدر وزین بود که استاد دکتر 
شفیعی کدکنی، این جلسه را به دانشکده ادبیات ایران مثال زده 
بودنــد. در آن زمان آقای برزگر تــازه جوانی دانش آموخته از 

دانشکده هنرهای زیبا بودند.
 ایشــان از همان زمان عالیق زیادی به هنر خوشنویســی 
و نقاشی داشتند. یادم اســت کارگاه نقاشی و خوشنویسی 

داشتند.
همچنین عالقه ای به خوانندگی داشــتند و دوره موسیقی 
و آوازهای ســنتی را رفته بودند،  در صدا وسیمای خراسان 
مطرح بودند و تقریباً خواننده رســمی شده بودند. به علت 
جوانی و شــوری که داشــتند در تمام رشــته های هنری 
فعالیت داشــتند و عالقه به هنر در ایشــان واقعاً بارز بود. 
ایشــان انجمنی هم به نام انجمن »جوان« تأسیس کرد که 
به خاطر فعالیت های سیاســی توسط ساواک بسته شد. اما 

همه این ها مربوط به پیش از انقالب است. 
آشــنایی من با آقای برزگر برای پــس از انقالب بود که در 
منزل استاد فرخ شــکل گرفت که ما هر روز جمعه، تقریباً 
بدون استثنا، در این جلسه شرکت می کردیم. سال 79 که 
اســتاد کمال فوت کردند، این جلسه مدتی تعطیل بود، اما 
دوباره راه اندازی شد. یکی از افراد فرهیخته و َقَدر آنجا آقای 

برزگر بودند.  

این ارتباط و  دوستی از چه زمانی بیشتر شد؟س
همان طور که گفتم باب آشنایی من 
و اســتاد برزگر در جلسه فرخ شکل 
گرفــت. ضمن اینکه مــا در انجمن 
ادبی فــرخ همدیگــر را می دیدیم 
و می شــناختیم، ســال 7۳ اتفاقی 
افتاد که دوســتی ما را بیشتر کرد. 
ماجــرا از این قرار بود که من به حج واجب رفته بودم و در 
مدینه کسی را آن طرف خیابان دیدم. این انسان به چشمم 
بســیار آشنا آمد. وقتی خوب دقت کردم، دیدم آقای برزگر 
اســت که گویا از بعثه مقام معظم رهبری به عنوان هدیه ای 
یا چیزی به ســفر حج فرســتاده شــده بودند و من از این 
قضیه  اطالع نداشتم. وقتی ایشان مرا دید بسیار خوشحال 
شــد. گفت من از طریقی به حج اعزام شده ام که هیچ گونه 
موانستی با هم کاروانی ها ندارم و چه خوب که شما را اینجا 
دیدم. خالصه ما تمام ایامی که در ســفر حج اعمال واجب 
نداشتیم، با هم بودیم. زیارت می رفتیم، شعر می خواندیم و 

روزهای خوشی داشتیم.  

پس از این سفر ارتباط و رفاقت شما چطور ادامه پیدا س
کرد؟ 

این واقعه موجب شد دوستی ما بسیار صمیمی تر از قبل شود 
و تا آخر عمر ایشان هم ادامه داشت، طوری که می توانم بگویم 

نزدیک ترین دوست شــاعر ایشان بدون هیچ گونه تردیدی، 
بنده بودم. 

 پس از برگشــتن از حج جلسات ادامه داشت تا اینکه آقای 
کمال و بعضی دوســتان فوت کردند و یا جلســات دیگری 

راه اندازی شد. 
یکی از جلسات مهم در این مقطع، انجمن ادبی اداره ارشاد 
بود که ســال ها ادامه داشت و تاکنون هم ادامه دارد. حدود 
۱0 ســال دبیر این جلســه و نفر اول انجمن مشــهد آقای 

برزگر بودند. 
ضمن اینکه ما پس از انجمن های فرخ و اســتاد قهرمان به 
همراه آقای برزگر، انجمن کمال ادب تأســیس کردیم که 
حلقه اولیه آن چهار نفر بودیم. آقای برزگر پیشــنهاددهنده 
و نقش اول بودند، من نفر دوم انجمن بودم و آقای غالمرضا 

شکوهی و ساالروند نفرات بعدی بودند. 
به واســطه همیــن انجمن کمال ادب در چهار پنج ســال 
گذشــته در خدمــت آقای برزگر بودیم و با هم نشســت و 
برخاســت داشتیم. ایشان استاد جلســه بودند و راهنمایی 

می کردند و بارها از محضر ایشان استفاده ها کردیم.

از ایشــان چندین مجموعه منتشــر شده است، س
درباره ویژگی شعر ایشان بگویید.

آقای برزگر به گواه چندین کتابی که دارند، هم شــعرهای 
خوبی نوشــته اند و هم نثر خوبی دارند. ایشان بیشتر شاعر 
اجتماعی بودند، اما عالیق عرفانی زیادی هم داشــتند و در 
این رشــته هم به مقاماتی رسیده بودند. ضمن اینکه ایشان 
در ســال های اخیر به واقع امیر شعر خراسان بودند. اساتید 
شــعر مشــهد که مورد تکریم و احترام مقام معظم رهبری 
هم بودند، پنج یار خراســانی و عبــارت بودند از: غالمرضا 
قدسی مشــهدی، احمد کمال پور، اســتاد صاحبکار، استاد 
علی باقرزاده بقا و استاد محمد قهرمان که همه فوت کرده 
بودند. پس از این بزرگواران، آقای برزگر خودشــان را پنج 
بــه اضافه یک می گفتند و بیــان می کردند من هم با مقام 
معظم رهبــری همچون این بزرگان مأنوس بودم. به همین 
دلیل در سال های اخیر، آقای برزگر  نمایندگی شعر مشهد 

را انجام می دادند. 
اما سال گذشــته در چنین روزی بســیار ناگهانی به علت 
سرطان مرحوم شدند. آقای برزگر البته به واسطه ریاست بر 
روابط عمومی دانشــکده پزشکی ارتباط زیادی با دکترها و 
بیمارستان ها داشتند، ولی از بیماری سرطان مطلع نبودند 
و بــه همین دلیل خیلی ناگهانی از میان ما رفتند. ایشــان 
آخرین نفری بودند که در مقبره الشــعرا شهر طوس مشهد 
دفن شــدند. در حال حاضر پرونده مقبره الشعرا طوس هم 
بسته شــده است و پس از ایشان شــاعر دیگری را در این 

مقبره دفن نکردند.

گویا مقبره الشعرا هم تقاضای همین گروه پنج نفره س
از رهبر معظم انقالب بوده است؟ 

در نخستین جلسات انجمن ادبی که ما خدمت مقام معظم 
رهبری رسیدیم، ایشــان رئیس جمهور بودند و از وضعیت 
انجمن ها و خواســته شاعران پرســیدند. شاعران گفتند در 
همه استان ها و شــهرهای بزرگ مثل مقبره الشعرا تبریز یا 
قطعه هنرمندان در بهشت زهرا)س( تهران، مقبره الشعرایی 
هســت که شــاعران و ادیبان بزرگ آنجا در آن مقبره دفن 
می شــوند، ولی در مشــهد چنین جایی برای شــاعران و 
هنرمندان نیست. ایشان هم دستور دادند جایی را پیشنهاد 
بدهیم. به هر صورت مدتی طول کشــید و در این بین چند 
نفر از بزرگان فوت کردند و به این مقبره نرسیدند. در نهایت 
با غزلی که استاد محمد قهرمان خدمت رهبری فرستادند، 
این کار سرعت گرفت و در مقطعی شاعران و ادیبان بزرگ 
خراســان در آن دفن شدند. شــاه بیت شعر استاد قهرمان 

این بود:
امروز که از همنفسی دور نبودیم

 خوب است پس از مرگ پراکنده نباشیم
با این بیت مجدداً پرونده مقبره الشــعرا باز و پیشــنهاد شد 
قطعه ای جلو در ورودی آرامگاه فردوســی برای این کار در 

نظر بگیرند. 
در این قطعه اســتاد گلچین معانی، عماد خراســانی، آقای 
قهرمــان، کمال، صاحبکار، باقرزاده، مرحوم شــکوهی و در 

نهایت آقای برزگر دفن شدند. 
هفته پیش که آقای دکتر رضا افضلی به رحمت خدا رفتند،  
مجوز دفن کسی را در آن مقبره الشعرا ندادند و ما باید آقای 
برزگر را آخرین شــاعری بدانیم که در این مقبره دفن شده 

است که افتخار بزرگی است.

روایت های دکتر بهزاد برزگر، فرزند مرحوم امیر برزگرخراسانی، از شخصیت و ویژگی شعری این شاعر

ز بس دارم غم یاران، غم خود شد فراموشم...
متأثر از مادری عارفه و شاعر#

پدرم متولد فروردین ۱۳2۱ است. می دانم که در ابتدای تحصیل 
در مکتبخانه و بعد در مدرسه لدنی مشهد تحصیل کردند. پس 
از این مقطع در دبیرستان فردوسی ادامه تحصیل دادند. از نظر 
تحصیالت آکادمیک هم به تهران رفتند و از مدرسه ای که بعدها 
مدرسه هنرهای زیبا نام گرفتند، دانش آموخته  رشته نقاشی 
شدند. در اواسط عمر هم غیر از عرفان و دیگر عالقه مندی ها، 
رشته روان شناســی را خواندند و به صورت آکادمیک هم این 
رشــته را ادامه دادند. از نظر شعر یادم است که پدر می گفتند 
اولین اشــعار را در دوران خردســالی گفته اند. مادربزرگ من 
زن عارفه ای بود که عاشــقانه به ائمه اطهار)ع( ارادت داشت و 
اشــعار زیادی را حفظ  بود. پدر هم متأثر از همین مادر عارفه 
و اهل شعر، اولین اشعارشان را در دوران کودکی گفته اند،  ولی 
جدی ترین قدم های  پدر در دهه 40 شــروع شد؛ یعنی زمانی 
که »انجمن ادبی امید جوان« را برای جوانان تأسیس کردند. 
این انجمن شاید از اولین انجمن هایی بود که برای جوانان در 
مشهد تأسیس می شد و وجود داشت. من خاطرم است پدر با 
بعضی شاعران مطرح ادبیات معاصر که در آن دوره هنوز جوان 
بودند، رفت وآمد و مراوده ادبی و فرهنگی داشــت. در »انجمن 
ادبی امید جوان« همه جوان بودند و متأثر از شرایط آن دوره، 
خیلی تند و تیز صحبت می کردند. خود انجمن هم در نهایت 
به دلیل اینکه پدر شعر صریح و تندی نوشتند و توسط ساواک 
دستگیر شدند، تعطیل شد. پس از تعطیلی انجمن بود که پدر 
به تهران رفتند. اما اگر کمی به عقب برگردیم و بخواهیم تداوم 
سیر شاعری ایشان را دنبال کنیم، به اواخر دهه40 می رسیم. در 
اواخر دوره 40 پدر مراوده ای با مهدیه حاج آقای عابداده و کانون 
نشر حقایق اسالمی محمدتقی شریعتی داشتند که در این برهه 
و در خالل فعالیت های مذهبی و سیاســی، با استاد غالمرضا 
قدسی آشنا شدند. در واقع آقای قدسی اولین استاد پدر بودند 
که به طور جدی ایشــان را وارد کانون های اصلی شعر کردند. 
پس از آن بود که پدر وارد گعده های شــاعرانه مهم خراسان 

شدند و شعرشان وارد مرحله جدیدی شد.

پیوند شعر کالسیک و شعر نو#
در اواخــر دهه ۵0 که جامعه ایرانی دچار دگرگونی شــد و 
بالفاصله جنگ، این ها تأثیرات شگفتی روی روح پدر داشت 
که آشــفتگی جنگ و ظلمی که به کشور شــده بود را در 
شــعرهای ایشــان می توان ردیابی کرد. در دهه 80 وقتی 
کتاب »سخن آینه ها« بیرون می آید و منتشر می شود که از 
مهم ترین آثار پدر است، در خیلی از اشعار آن کتاب می بینید 
که مرحوم برزگر چگونه تحت تأثیر این تالطم روحی بودند. 
در اشــعار این کتاب، پدرم کاماًل تحت تأثیر نابسامانی است 
که برای مردم کشــورش پیش آمده اســت. جدا از شعرها،  
در انتهــای دهــه 70 و 80 تا اواخر عمر بیشــتر نگرانی و 
اندیشــه پدر این بود که بایــد زکات این دانش را پرداخت. 
بیشــتر به فکر ادامه این راه و تربیت و تشــویق و حمایت 
از جوانان بودند. همان طور که خیلی از دوستان درباره پدر 
می گویند شــخصیت پدر یک شخصیت خاصی بود. به این 
معنا که تفاوت هایی با همنسالن خودشان داشتند. ما برخی 
شــاعران قدمایی داشتیم که در شعر شرایط، محدودیت ها 

و ضابطه های خودشــان را داشتند و از این ضابطه ها خارج 
نمی شــدند. بزرگان شــعر خراســان و ایران مقید به شعر 
کالســیک بودند و حتی شــعر نو را خالی از اصول شــعر 
می دانستند و این نوع را قبول نمی کردند، ولی پدر جزو آن 
دسته از شاعرانی بودند که نه تنها شعر نو را می پذیرفتند بلکه 
خودشان هم شعر نو می گفتند. نوشتن شعر نو توسط کسی 
که در انجمن فرخ شــرکت کرده است،  یک نوع تابوشکنی 
است. از همین باب اســت که پدر من چندین شعر خوب 
نیمایی هــم دارند. این روحیه و عالقه به شــعر نو موجب 
می شد پدر وجه مشترک و به نوعی پیوند شعر قدیم و شعر 
نو باشد. همچنین به نظر من نقش مرحوم برزگر در پیوند 
شاعران جوان و شاعران کالسیک بسیار مهم و پررنگ است؛ 
چرا که نخســت شاعران کالسیک رابطه خوبی با شعر نو و 
سپید نداشتند و شاعران جوان هم انقالبی و دنبال چیزهای 
نو و تازه بودند. پدر این رسالت را به خوبی انجام دادند و آن 
شاعران بسیار قدرتمندی است که حاصل انقالب و شرایط 

نوین هستند، اما استادان قدیم را هم درک کرده اند.

شعر، موسیقی، نقاشی#
یک ویژگی شخصیتی بارز و ویژه پدر، جامع االطراف بودن 
ایشان اســت؛ هم در هنر و هم در ســلوک اجتماعی. از 
نظر هنری ایشــان موســیقی را خیلی خوب می دانستند 
و اســتاد ردیف های آوازی بودند و همه ردیف های آوازی 
را می شــناختند. در کنار این نقاشــی را هــم به خوبی 
می شــناختند که همه این ها تأثیر خودش را در شــعر و 
نحوه خیال پردازی های ایشان می گذاشت. من متخصص 
نیستم، ولی نظرم این است که شعر پدر خیلی خاص بود. 
اگرچه سبک ایشان نزدیک به سبک عراقی بود، ولی من 
معتقدم آمیزه ای از فخامت سبک خراسانی و دقت، ظرافت 
و خیال پردازی سبک هندی را با هم داشتند و این ها متأثر 
از این است که پدر یک شــخصیت جامع داشت. همین 
شخصیت در سیر و ســلوک اجتماعی هم وجود داشت، 
چون پدر عضو هیچ دســته و گروه و فقره خاصی نبود و 
با همه طیف های مختلف هنری و شعری ارتباط داشتند. 
ما که فرزندان اســتاد بودیم شاید تا وقتی که پدر رفتند 
این را درک نکردیم. وقتی ایشــان فوت کردند دیدم چه 
آدم های متضادی در این مجلس حضور دارند. این ویژگی 
همواره پدر را پیش می راند و در مسیر ایشان توقفی وجود 
نداشت. در واقع خود عشق برای پدر مهم بود، نه معشوق. 
به همین دلیل تا همین اواخر با خیلی از جلسات ادبی و 
شــاعران خیلی جوان ارتباط داشتند و به نظر من استاد 
برزگر نقش بســیار پررنگی در شعر خراسان داشت. جدا 
از این نــکات، یک ویژگی پدر که خیلی مؤثر و مهم بود، 
صراحت لهجه ایشان بود که این ویژگی زبانزد همه است. 
پدر هیچ وقت هیچ حقیقتی را فدای مصلحت نکرد و اگر 
چیزی را درست می دانست، آن را بیان می کرد. شعر او هم 
پر از این مفاهیم است. می دانید که در ابتدای هر حرکت 
جدیدی مخالفت وجــود دارد، که این صراحت لهجه در 
کارهای خوب و مهم، از حرکت ایشان در نوگرایی خیلی 

خوب پشتیبانی کرد.
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 خوانش 2 شعر از استاد امیر برزگر
 در نخستین سالگرد درگذشت این شاعر 

مرا از زنده بودن عار می آید...
اگر بر سر مرا از تنگدستی گرد بنشیند 

بود به کز طمع بر چهره رنگ زرد بنشیند
مرا از زنده بودن عار می آید که می بینم

که مردی بر در بیغوله نامرد بنشیند
روا دارند اگر بر من ستم کی می شوم راضی

که بر روی عزیزانی که دارم گرد بنشیند
ز بس دارم غم یاران، غم خود شد فراموشم
دلی با این  همه غم کی توان بی درد بنشیند

نه شور و گرمی از محفل، نه عشق و مهر از یاران
مگر در دل مرا از سردمهری درد بنشیند

در این فصل خزان و برگریزان و پریشانی 
به باغ خاطرم کی نخل بارآورد بنشیند
مگر از چامه نغز امیر و صوت دلجویش

به دل ما را کمال آهنگ جان پرورد بنشیند

بارها در پای دلبر سر بریدم خویش را...
همچو آیینه به عمر خود ندیدم خویش را

من به شوق دیدن او پروردیم خویش را
ادعای عاشقی سخت است،  می دانم ولی

بارها در پای دلبر سر بریدم خویش را
روزگار! ای تیغت از چنگیز خون آشام تر

بارها ُکشتی مرا، باز آفریدم خویش را
کاش از این آتشکده آگاه می بودم، امیر

آن زمانی کز نیستان می بریدم خویش را...

 ادب و هنر/ جواد شیخ االسالمی  دیروز 27 تیر ماه نخستین 
سالگرد فوت استاد غالمحســین برزگر،  امیر خراسانی بود. وی 
متولد ۱۳2۱ در محله نوغان مشهد و از شاعران معاصر خراسان 
است. مرحوم برزگر تحصیالت ابتدایی را در کودکی با فراگیری 
قرآن در مکتب آغاز و ســپس در دبستان لدنی مشهد ادامه داد 
و در دبیرستان فردوسی به پایان رساند. در جوانی برای تحصیل 
نقاشــی به تهران رفت و پس از بازگشت به مشهد، به تحصیل 
موسیقی و سپس عرفان و روان شناسی پرداخت. وی در همین 
دوره »انجمن ادبی امید جوان« را در مشهد پایه گذاشت که در 
فضای شعر جوان آن زمان بسیار مؤثر بود. امیر در سال های بعد 
به استخدام دانشکده علوم پزشکی مشهد درآمد و سال ها به عنوان 

مسئول روابط عمومی آن دانشگاه خدمت کرد.
امیر، پس از آشــنایی با اســتاد غالمرضا قدسی به »کانون نشر 
حقایق اسالمی« استاد محمد تقی شریعتی و سپس به انجمن 
ادبی اســتاد محمود فرخ، راه یافت. اگرچه اســتاد برزگر از هنر 
نقاشی بهره کامل داشت، بر ردیف  های دستگاهی آواز ایرانی هم 
تسلط استادانه داشت و آن را تدریس می کرد و تجربه های موفقی 

در داستان نویسی داشت، اما شعر دغدغه اصلی همه عمر او  بود.
امیر خراســانی را می توان پل پیوند میان دو  نســل از شاعران 
دانست. او از سویی در زمره استادان عصر طالیی شعر کالسیک 
و کهن خراسان و سخنوران فحل و نادره گفتار انجمن ادبی فرخ 
مانند اساتید قدسی، کمال، صاحبکار، قهرمان و باقرزاده به شمار 

می آمد و از طرفی با شاعران جوان خراسان همنشینی داشت و 
بسیاری از این شــاعران از دانش و تجربه او در این عرصه بهره 

برده اند. 
ویژگی های برجسته امیر در شعر، شیوایی و رسایی و عدم تقید، 
شهامت و صراحت در بیان ناروایی ها و نابسامانی های اجتماعی، 
مناعت و اســتغنای طبع و دیگر اعتقاد راسخ و ایمان محکم و 

استوار به مبانی آیینی و ارادت به اولیای دین است.
از اســتاد امیر برزگر آثار چاپ شده متعددی از جمله: »برگی از 
دیوان امیر«، »سخن آیینه  ها«، »شعر و شاعری در آیینه زمان«، 
»گزیده ادبیات فارســی شماره ۶8«، »از شرنگ و شهد«، »نماز 
عاشقی«، »فصل عطش«، »با دست های خالی« و سه رمان »رها 

در ناکجاآباد«، »کافه کتاب« و » شورانگیز« بر جای مانده است.
استاد در سحرگاه بیســت و هفتم تیر ماه ۱۳98 خورشیدی و 
 در ســن 77 سالگی رخت از دیار فانی بربست و به دیدار معبود 

شتافت.
از دوستان ایشان شــاعران کمی باقی مانده اند تا بتوانند درباره 
سابقه دوستی با این شاعر برای ما صحبت کنند. یکی از کسانی 
که حافظه شــعر مشهد به خصوص بین شــاعران پیشکسوت 

محسوب می شوند، استاد محمد نیک است.  
به بهانه نخستین سالگرد فوت مرحوم برزگر به سراغ این شاعر 
پیشکسوت رفته ایم تا با ایشان درباره مرحوم برزگرخراسانی به 

گفت وگو بنشینیم.
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