
تذکر امام کار را تمام کرد
مســتند »کودتای خزنده« که در روزهای 
اخیر بــا هدف تحریف وقایــع دوران دفاع 
مقدس توســط بی بی ســی منتشر شده، 
واکنــش کاربران فضای مجازی را به دنبال 
داشــته اســت. عزت اهلل ضرغامــی هم در 
واکنش به این مســتند، ماجرای اختالفات 
درون سپاه در سال ٦٣ را این طور شرح داده 
اســت: »شهید حاج داود کریمی )فرمانده سابق سپاه تهران(؛ شهید حاج کاظم 
رستگار، شهید حسن بهمنی و شهید ناصر شیری و تعداد دیگری از فرماندهان 
سپاه تهران و تیپ سیدالشهدا)ع( معتقد بودند تمرکز عملیات باید در جبهه  غرب 
باشد نه در جنوب. در مقابل، دیگر بزرگان و فرماندهان سپاه نیز نگاه کارشناسی 
دیگری داشتند. مصادره  این اختالفات کارشناسی توسط افرادی چون اکبر گنجی، 
مربی سیاسی پادگان ولی عصر)عج( موجب شکل گیری جریانی انحرافی شد که 
می رفت در اوج جنگ، سپاه را به تفرقه و دودستگی بکشاند که درنهایت با قرائت 
تذکرنامه حضرت امام)ره( توسط شهید محالتی در پادگان ولی عصر)عج( همه 

چیز پایان یافت«.

میهمان کشی
خیلی هایمان هنوز فاجعه منا که مرگبارترین 
حادثــه در طــول برگزاری مراســم حج 
محسوب می شود را فراموش نکردیم. حادثه 
منا دقیقــاً در روز ۲ مهر ۱٣۹۴ روی داد و 
به کشــته و مفقود شــدن بیش از 7 هزار 
تــن از حاجیان انجامیــد. مقام های دولت 
عربستان پس از حدود سه هفته از حادثه، 
تعداد رسمی جان باختگان را 7هزار و ۴77 نفر اعالم کردند که شمار زائران کشته 
و زخمی جمهوری اســالمی ایران، از همه کشورهای دیگر بیشتر بود. در میان 
شهدای این حادثه نام »غضنفر رکن آبادی« هم دیده می شد. کاربران توییتر در 
ســالروز این فاجعه عظیم با گرامیداشت یاد شهدای این حادثه از جمله غضنفر 
رکن آبادی بار دیگر به مدیریت غلط و قصور عربســتان سعودی اعتراض کردند. 
یکی از کاربران نوشته است:»غضنفر رکن آبادی بارها مورد سوءقصد قرار گرفته 
بود اما درنهایت سعودی های خبیث به طرز فجیعی میهمان کشی کردند و او را 

به شهادت رساندند«.

بازهم حاشیه سازی در بهارستان
به تازگی حواشــی جدیدی کــه حاکی از 
اهدای واکســن آنفلوانزا بــه نماینده های 
مجلس است، در فضای مجازی منتشر شده 
و انتقــاد کاربران فضای مجازی را به دنبال 
داشــته اســت. هرچند مدیر کل سالمت 
مجلس اعالم کرد این واکسن ها به سازمان 
غذا و دارو بازگردانده شــده اما این حواشی 
همچنان ادامه دارند. در این میان برخی چهره ها مانند محمود صادقی هم به این 
حواشی دامن زدند. سیدنظام الدین موسوی، نماینده مجلس در این باره در توییتر 
نوشته است: »بنده به عمرم واکسن آنفلوانزا نزده ام، قرص فاوپیراویر را هم حقیقتاً 
نمی دانم چه مصرفی دارد. ظاهراً این موارد در مجلس قبل روال بوده و بنابراین از 
آقای محمودصادقی به عنوان صاحب تجربه خواهش می کنم لیستی از واکسن و 
قرص هایی که در مجلس قبل مصرف می کرده اند اعالم کنند تا در مجلس جدید 
ممنوع شود«. زهرا شیخی، دیگر نماینده مجلس شورای اسالمی هم در توییتر 
نوشت: »واکسن آنفلوانزا بدون اطالع نمایندگان و طبق روال »هر سال« مجلس 
تحویل بهداری شده بود و بنا به گفته مدیر کل سالمت مجلس عودت داده شد«.

 مجید تربت زاده  ٦٦ ســال پیش مثل امروز، علی 
امینی، نخســت وزیر تازه از راه رســیده ایران، الیحه 
قرارداد کنسرســیوم را برای تصویب، تسلیم مجلس 
شورای ملی کرد. طرف این قرارداد پنج شرکت بزرگ 
آمریکایی و ۹ شرکت مثالً مستقل بودند و محل قرارداد 
هم جزایر خلیج فارس، عنوان و مدت آن نیز در اختیار 
کنسرسیوم بود. برپایه این پیمان، در صورت درخواست 
تمدید از طرف شرکت های یاد شده، دولت ایران مجبور 
به قبول این درخواســت بود. عامل اصلی کودتا یعنی 
سپهبد زاهدی، پیش از این گفته بود: »ما با این قرارداد 
توانستیم کاله بزرگی سر انگلیس و آمریکا بگذاریم«. اما 

آیا واقعیت ماجرا همان بود که زاهدی گفته بود؟ 

حراج به سبک جدید#
باید برگردیم به یک ســال و چند ماه قبل؛ وقتی که 
دولت مصدق، سرانجام با کودتایی آمریکایی - انگلیسی 
از نفس افتاد. خیلی ها معتقدند نهضت ملی شدن نفت 
از همان روز رو به خاموشی گذاشت تا یک سال بعد در 
مهر ۱٣٣٣، قرارداد معروف به »کنسرسیوم« عمالً تیر 
خالص را به رؤیای ملی شــدن نفت بزند. برای تحقق 
صنعت نفت ملی، باید دســت و پای بیگانگان از نفوذ 
و تســلط برچاه های نفتی ایران جمع می شد و منافع 
طالی سیاه، دربست به خزانه مملکت خودمان می رفت. 
سال ها کشمکش و راه افتادن نهضت ملی شدن نفت 
همــه و همه برای همین هدف بود. اما حاال و در عمل 
اوضاع داشــت به سمت و ســویی پیش می رفت که 
نفت ایران کماکان دودش به چشــم مردم و منافعش 
جای دیگری برود. این بار اما قرار نبود یک حکومت و 
دولت دست نشانده، با اشاره انگلیسی ها در روز روشن، 
چوب حراج به صنعت نفت کشورمان بزند. بیگانگان از 
ماجــرای کودتای ۲8 مرداد و اتفاقات پیش از آن، این 
درس را گرفته بودند که به هر حال چشم و گوش مردم 
ایران و رهبرانشــان به مسائل سیاســی روز باز شده و 

حواسشان به غارت شدن نفت هست.

اژدهای تازه به دوران رسیده#
یک روایت رسمی این است که با سقوط دولت مصدق 
و روی کار آمدن سرلشکر زاهدی، سروکله بحران های 
اقتصادی پیدا شــد. بر اثر فشارهای اقتصادی ناشی از 
قطع جریان نفت و فشارهای سیاسی بین المللی، دولت 
زاهدی اعالم کرد باید زمینه های الزم و مناسب را برای 
استقرار روابط مجدد با بریتانیا فراهم کنیم و برای حل 
معضل نفت راه چاره ای بیندیشیم. اما دولت جدید برای 
صدور نفت به بازارهای بین المللی با دو مشکل مواجه 
بود: یکی احساســات عمومی در داخل ایران که فقط 
راه حل هایی را می پذیرفت که در چارچوب قانون ملی 
شدن نفت باشد. دومین مشکل هم پیدا کردن بازارهای 
فروش نفت در سطح بین المللی بود. یعنی دقیقاً جایی 
که آمریکا، اژدهای تازه به دوران رسیده غرب برای صید 

نفت ایران دام پهن کرده بود. 
دولت زاهدی برای جلب رضایت افکار عمومی، شروع به 
مقدمه چینی کرده و به اطالع مردم رساند دولت مصدق 
در حدود ۲۱0 میلیون دالر قرض بر جای گذاشــته و 
مبلغی هم در همین حدود از عایدات نفت از دست رفته 
است. او تأکید کرد اگر قرار به اصالحات اقتصادی باشد، 
باید درآمد نفتی هم وجود داشته باشد. او هیئتی را هم 
تشکیل داد و این هیئت پس از بررسی اعالم کرد دولت 

ایران باید حتی المقدور طرف معامله با یک شرکت از 
شــرکت های بزرگ و فقط یک ملیت دنیا نباشد بلکه 
شــرکت های متعدد ولی بزرگ و معتبر از ملیت های 
مختلف، طرف معامله با ایران باشــند. ظاهراً پیشنهاد 

بدی به نظر نمی رسید اما... . 

واقعیت چه بود؟#
 واقعیــت این بود کــه نطفه قرارداد کنسرســیوم 
همان چند روز پیش از ســخنان زاهدی بسته شد، 
چون مذاکرات نفتی با سرپرستی دکتر علی امینی 
کــه آن زمان وزیر اقتصاد و دارایی بود آغاز شــد و 
در ۱۱ مرداد ۱٣٣٣ به ســرانجام رســید. چند روز 
بعد هم اعالمیه مشــترک هیئت نمایندگي ایران و 
کنسرسیوم نفت در تهران، واشنگتن، لندن، پاریس 
و الهه منتشــر شد. بر اســاس این قرارداد، شرکت 
نفــت ایــران و انگلیس با ۴0 درصد، شــرکت های 
آمریکایی با ۴0 درصد، شــرکت شــل با ۱۴ درصد 
و شــرکت نفت فرانســه با ٦ درصــد در منافع کار 
ســهیم شدند. اما بد نیســت بخش هایی از سخنان 
»علی امینــی« درباره این قــرارداد را هم بخوانید 
تا بیشــتر با کم و کیف آن آشــنا شوید: »ما مدعی 
نیستیم راه حل ایده آل مشکل نفت را پیدا کرده ایم 
و قرارداد فروشی که بسته ایم همان چیزی باشد که 
ملــت ایران آرزو می کند... راه حل ایده آل برای ملت 
ایران روزی به دســت خواهد آمد که ما آن قدرت، 
ثروت و وســایل فنی را پیدا کنیم که قادر به رقابت 
با کشــورهای بزرگ باشیم. روزی ما می توانیم نفت 
خودمان را با وسایل فروش خودمان به مقادیر زیاد 
در اکناف عالم به فروش برسانیم که بازارهای فروش 
در انحصار شرکت های بزرگی که از طرف قدرت های 
بزرگ بین المللی پشــتیبانی می شوند در دنیا وجود 
نداشته باشــد... فعاًل تا روزی که ما به آن درجه از 
قدرت و نیرومندی نرســیده ایم، حــدود فعالیت ما 
برای رســیدن به هدف ایده آل - یعنی فروش نفت 
ایران به دست خودمان و با وسایل خودمان - بیش 
از آنچه در سه سال گذشــته رسیده است نخواهد 
رسید و با خیالبافی و خواب های شیرین و بی تعبیر 
نمی شود منکر این حقایق شد و نمی توان تا چندین 

سال دیگر بر این مشکالت غلبه کرد...«.

ما بیمار شماییم#
علی امینی البته درباره شرایط سیاسی و جهانی آن روز 
بیراه نگفته بود. اما آیا درباره قرارداد کنسرسیوم همه 
چیز را به اندازه گفته بود؟ برای اینکه بدانیم پشت پرده 
قرارداد، دیگر چه چیزهایی وجود دارد به برخی شواهد 
مراجعه می کنیم. »فؤاد روحانی« که در جمع نمایندگان 
دولت کودتایی زاهدی با نمایندگان کنسرسیوم مذاکره 
می کرد، درباره نقش بالاثر نمایندگان ایران در جریان 
عقد قرارداد کنسرسیوم چنین گفته است: »علی امینی 
شــخصاً از تورکیلد ریبر نماینده دولت آمریکا که در 
مذاکرات حضور داشت، در مورد خط مشی ای که دولت 
ایران باید در قبال مسئله نفت دنبال کند نظرخواهی 
نمود. آقای تورکیلد اظهار کرد دولت شــما از سه راه 
یکی را باید انتخــاب کند؛ یا نفت را به مقدار ناچیزی 
به شرکت های مستقل بفروشد، یا وام گرفته و غرامت 
شــرکت نفت انگلیس و ایران را بپردازد و یا باالخره با 
شرکت های بزرگ سازش نماید. آقای امینی گفت ما 

از شما که مشاورمان هستید، می خواهیم نظرتان را در 
این باره به ما بدهید. مراجعه ما به شما همانند مراجعه 
بیمار به پزشک اســت. آقای تورکیلد ریبر جواب داد: 
خوب مثالی آوردید. ما معالج شــما هستیم و به علت 
درد شما پی برده ایم. نسخه مداوای شما قبول شرایط 

کنسرسیوم است«.

از پیش تعیین شده#
»مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر« در این باره می نویسد: 
»هرچند موضوع تقســیم غنائم نفت ایران، از مدت ها 
پیش از وقوع کودتا حل شده بود و کودتاگران آمریکایی 
و انگلیســی پس از توافق نهایی بر سر تقسیم دوباره 
حوزه های نفتی ایران فرایند طراحی و درنهایت اجرای 
کودتا را طی کرده بودند، با این حال مذاکرات آشکارتر 
آنان بر ســر نفت ایــران مدت کوتاهی پــس از آغاز 
زمامداری زاهدی، نخست وزیر کودتا شروع شد و در این 
میان، البته دولت کودتایی ایران در روند تدوین و تنظیم 
قرارداد که در واقع تقســیم غنائم نفت ایران توســط 
شرکت های نفتی آمریکایی، انگلیسی و دو شرکت نفتی 
هلندی و فرانسوی بود، هیچ گونه نقشی نداشت. در واقع 
نمایندگان ایران )علی امینی وزیر دارایی، مرتضی قلی  
خان بیات سهام السلطان مدیرعامل شرکت به اصطالح 
ملی نفت ایران، فتح اهلل نوری  اسفندیاری عضو شورای 
عالــی برنامه( فقط باید توافقات شــرکت های نفتی و 
نمایندگان سیاسی آمریکا و انگلستان بر سر نفت ایران 
را تأیید و امضا نموده و برای تصویب نهایی به مجلس 
شورای ملی )دوره هجدهم( و مجلس سنا بفرستند که 
قریب به تمام نمایندگان آن دو مجلس توســط دولت 
زاهدی و شــخص شاه برگزیده شده بودند و اکثری از 
آنان روابط پیدا و پنهان دیرپایی با سیاســت دو کشور 

آمریکا و انگلستان در ایران داشتند«.
 
 چه اتفاقی افتاد؟#

اول اینکــه قــرارداد کنسرســیوم واقعاً بــرای ملت 
ایــران مصیبت بار بود. یعنی عالوه بــر اینکه برخالف 
ظاهرسازی ها، دســتاورد نهضت ملی شدن نفت ایران 
یکسره نادیده گرفته شده بود و شرایط تحمیل شده بر 
ملت ایران به مراتب بدتر از قرارداد گسـ  گلشائیان بود 
که در سال های پایانی دهه ۱٣۲0با شرکت نفت انگلیس 
و ایران منعقد شــده ولی مجلس شورای ملی آن را رد 
کرده بود. دوم اینکه در جریان مذاکرات کنسرســیوم، 
دولت ایران موافقت کرد بابت نهضت ملی شدن صنعت 
نفت به دولت انگلیس غرامت بپردازد... مبلغ ۲۵ میلیون 
لیره، بابت غرامت و مبلغی در حدود ۲۱ میلیون لیره، بابت 
هزینه استهالک! سوم اینکه طبق این قرارداد، عملیات 
اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام 
و گاز طبیعی، گرداندن دستگاه های تقطیر، عمل آوری 
نفت و گاز تولیدی برای اجرای عملیات شــرکت، انبار 
کردن نفت و مشــتقات آن و حمل، نقل و تحویل این 
مواد به کشتی، به کنسرسیوم واگذار شد. چهارم... به جز 
موارد استثنایی، شرکت های عامل از هرگونه مالیاتی که 
مقامات دولتی در ایران وضع کنند معاف خواهند بود. 
همچنین سهام این شرکت  ها مشمول مالیات نخواهد 
شد. مصالح و دستگاه های مورد لزوم شرکت های عامل و 
نیز مواد دارویی و لوازم بیمارستانی، بدون پروانه ورودی 
و با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر 

مالیات ها به ایران وارد خواهد شد و... .

حسین... 

دشمنان بی رحم ســرزمین مادری، نزدیک به یک قرن بر ایران بزرگ و 
پرثروت ســلطه رانی کامل و بی کم و کاست داشتند و آنچه از حجم سیاه 
مغز شــیطانی انسان برمی آمد علیه تاریخ و هویت و شخصیت ملی ایران 
و ایرانیان به کار بســتند تا این ملت را از تاریخ پرغرور خویش جدا کرده 
و از گذشــته فرهنگی و معنوی خویش گریزان ســازند تا در برابر نفوذ و 
سیطره بیگانه و بیگانگان، بی حال و بی احساس شده و روح دشمن ستیزی 
و بیگانه ســتیزی در ملت ما جان نگیرد. مبادا با شــورش علیه بیگانگان 
و غارتگران ســرزمین مادری،عزت ســرزمینی را زنده نگه داشته و قالده 
طالکوب ذلت شــخصیتی و هویتی را چونان الشــه متعفن در برابر کاخ 
ملکه انگلیس، آونگ شــب و روز کنیم و به همه رهگذران غالم باره حلقه 
به گوش گشته امپراتوری بگوییم هم ایران امروز از آن ماست و هم ایران 
فــردا و هم آینده پرقدرت و پرنور حســینی آن. بر هیچ ذهن و ذهنیت 
زنده و شــاداب و سرزمین دوستی پوشیده نیســت که کلمه حسین)ع( 
کلمه اقتدار شخصیت ملی ایران و شهسوار یکه تاز سرزمین عاطفه ملی و 
پیوند دهنده پرشتاب و پرسرعت بنای عظیم و نامرئی هویت ملی ایرانیان 

است.
بنابراین اگر کسی با نگاه گسترده به این بنای عظیم هویت ملی و عاطفه ایرانی 
بنگرد، طبیعی ترین برداشت فکری و سرزمینی اش، این جمله خواهد بود: ما 

ملت امام حسین)ع( هستیم.
اما امپراتوری بیگانگان و نابودخواهان فرهنگ ســرزمین مادری و ویرانگران 
ارزش های ملی و هویت ایران زمین، به ویژه از ۱۹00 میالدی به این ســو، با 
همه توان تالش کردند شخصیت ملی و هویت تاریخی این سرزمین نازنین را 
استحاله کنند و به جای ملت حسین)ع(، مفهوم و معنای جعلی و بی خاصیتی 
را جایگزین ســازند تا از سپردفاعی و تهاجمی کلمه قدرت آفرین حسین)ع( 
آســوده خاطر شوند. اما هر نقشه ای که کشــیدند و هر مفهومی را برگزیدند 
نتوانست در کنار مفهوم ملت حســینی و البته کلمه کامل حسین)ع( دوام 

بیاورد و قد علم کند.
بیچاره های فکری و خدمتگزاران قسم خورده انجمن های فراماسونری از 
درک تاریخی قدرت محرم و این ماه پرعظمت و شجاعت های مرگ ناپذیر 
آن عاجــز بودند و نمی توانســتند بفهمند ماه محرم، ماه حرکت لشــکر 
»عالمت« ها بر شــانه ها و بازوان عاشق پیشــگان ایرانی است و هنگامی 
که این عالمت ها در خیابان های شــهر بــه حرکت درمی آیند، دیگر هیچ 
شــئ، مفهوم و کلمه ای در هر اندازه ای که باشند، دیدنی نیستند و هیچ 
چشــمی، به ســوی آن ها نمی چرخد و هیچ جذابیتی برای شهر و چشم 
شهروندان شهر ندارد. در ماه عظیم محرم، همه چشم ها چشم به شورش 
آســمان می دوزند و منتظر می شوند تا ماه بگرید و با اشک هایش آسمان 
و زمین و زمینیان را به ماتم حسینی دعوت کند... و چنین ماتم و عزای 
پایان ناپذیر، روح ملت را به کلمه حسین)ع( وصل می کند و ملت را یگانه 

حسین)ع( می سازد و چنین است »ملت امام حسینی...«.

 مجازآباد
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امشب ساعت 21:15 منتظر صعود استقالل هستیم

 کمین آبی ها 
برای کور کردن پاختاکور

نگاهی فنی به صدرنشینی و صعود تیم یحیی

پرسپولیس  با شکست 
»الشارجه« فول شارژ شد

 گفت وگوی قدس با محمدحسین صلواتیان، نویسنده مجموعه کتاب 110جلدی برای شهدای دانش آموز

قلمی وقف »الله های نوجوان«

زنده دل ها می شوند از عشق، مست
رقیه توسلی: ویلچرسوار است؛ کهنه سرباز جنگ؛ همسایه ای که در حضور 
زاللــش اجازه نمی دهم به خودم که کمافی الســابق زیر درخت چنار بمانم و 

کتابم را بخوانم.
نوه هایش را آورده پارک. پســرکان پرجنب و جوشی که ُسرُسره و تاب، هوش 
از سرشــان پرانده. نزدیک تر که می شوند بلند می شوم و چند قدمی می روم 

سمتشان برای عرض ادب.
تا بوده روی گشاده و خوش ُخلقشان را دیده ام.

نمی دانم چرا هروقت آقای محمدی فر را مالقات می کنم یاد شــخصیت آن 
کتاب معروف می افتم. جانباز شیمیایی که همسرش چند سال پس از جنگ 
به رحمت خدا می رود و او می ماند و چهار دختر. دخترانی که می شوند پروانه 

پدرشان... یکی از یکی عاشق تر... یکی از یکی بابا دوست تر.
کتاب به بغل، گوشه ای از پارک نشسته ام و دارم به ماسک ها فکر می کنم. به 
ماسکی که روی صورت من و بیشتر آدم های این شهر است و به ماسک آقای 

محمدی فر. به آن دستگاه اکسیژن ساز یُغوری که کنار ویلچرش تعبیه شده.
هر چند دور از جایی که نشسته ام، نََفربَرش را پارک کرده اما متوجه سرفه های 
ریز گاه به گاهش هستم، متوجه عرق هایی که توی خنکای پاییز برمی دارد از 
پیشــانی اش. متوجه ام که شیر دستگاه را مختصر می تواند بپیچاند و تنفس 

مصنوعی اش را کم کند.
آبان و سروش و سجاد را می پایم. شکل روبات ها با هم برخورد می کنند. سرد 
و بافاصله. معلق اند انگار. دلم ریش می شود برایشان و ذوق پارک گردی ام کور. 
نه می توانند نزدیک هم شوند نه می خواهند مثل همیشه به هم بچسبند. گناه 
دارند به خدا! این کرونا، خیلی موذی و بدجنس اســت! با دستکش و نقاب و 

تجهیزات مگر می شود بازی کرد...!؟
اما همسایه مان قدر من ناامید نیست. به ایشان گوش می کنم. به ابرمردی که 
برخالف نک و نال های من، وسط بدوبدوی بچه ها قربان صدقه شان می رود که: 
هزار ماشاءاهلل! چه ماسک دارای جوونمردی! چه مهربونای باحالی! باریکال بابا! 

ورزش کنید، شاد باشید، صدای خنده هاتون حال دنیا رو خوب می کنه!
پانوشت: معنی جانباز 70 درصد را چند درصد می دانیم؟

پانوشت تر: به خاطر ندارم چند جلد کتاب درباره دفاع مقدس، جبهه، اسارت 
و مــردان جنگ خوانــده ام اما رمان »پایی که جا مانــد« را به یاد دارم چون 
فرق می کند؛ چون آقای همسایه مان پس از جنگ با یک پا به خانه برگشت. 
رزمنده ای که سال هاست با پای مصنوعی و ریه های پیرش، عاشقانه تا می کند.

نامجومطلق در گفت و گو با قدس درباره بازی امشب:

 استقالل 
هدفی جز پیروزی ندارد

نامه فرهنگ

 سینا واحد

روزمره  نگاری
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حمیدرضا عرب: مجید نامجو مطلق در آســتانه موفقیتی 
بزرگ با اســتقالل قرار گرفتــه و چنانچه بتوانــد از بازی 
شــنبه شب نیز به ســالمت عبور کند، بدون شک می تواند 
شــانس هایش را برای تــداوم حضور روی نیمکت 
استقالل بیشتر کند. نامجو مطلق اما درشرایطی 
که برخی بازیکنانش را در بازی مهم امشــب 
در اختیار ندارد، چشم دوخته به یک موفقیت 
بزرگ و به یاد ماندنی. هیچ بعید نیست که او 
همچون بازی با االهلی عربستان بازهم تیمش 

را با سه مهاجم راهی میدان کند. 

شنیدیم قرار است استقالل را با سه س
مهاجم مقابل پاختاکور هم قرار دهید.

اجازه بدهید درباره ترکیب چیزی به شــما نگویم. 
همه چیز ساعاتی مانده به بازی مشخص 
می شــود. ما دربازی قبل 
خاصی  اســتدالل 
داشــتیم که 
سه  از 

جم  مها
اســتفاده کردیم و اگر به این 
نتیجه برســیم که بازی با سه 
مهاجم برای ما بهتر است قطعاً 
از همان روش استفاده می کنیم.

ماجرای بازگشت الهالل به س
لیگ قهرمانان آسیا چیست؟

ماجرای عجیبی اســت که به 
گوش مــا هم رســیده. بهتر 
است دراین باره هم حرفی 
نزنیــم. البته برای ما فرقی 
نــدارد با چه تیمــی بازی 
خواهیم کرد. نــه الهالل و 
نه پاختاکــور. هر تیمی جلو 
ما ظاهــر شــود محکوم به 
پیروزی مقابل آن هستیم. ما 
نباید ذهنمان را درگیر این 

مسئله کنیم. 

یعنی برای هر دو تیم برنامه ریزی می کنید؟س
بله، همین طور است. ما هدفی جز پیروزی نداریم. به همین 

دلیل می رویم تا پیروز شویم. مشکلی با این موضوع ندارم.

حتی در زمانی که ممکن است برخی بازیکنان را در س
اختیار نداشته باشید.

همین طور است. تیم های حریف دستشان باز تر از ماست. اما 
ما بازیکنان مصدوم و محرومی  داریم که احتماالً بازی شنبه 
شب را از دست می دهند. این برای ما خطرناک است و باید 
بتوانیم برنامه ریزی مطلوبی برای این بازی داشته باشیم. به 
هرحال داشتن یک نیمکت قوی می تواند برای هر تیمی یک 
موهبت بزرگ باشد. تالش می کنیم با همین سرمایه ها دل 
هوادارنمان را شــاد کنیم اما باید به لحاظ نفری نیز آن قدر 
دستمان باز باشد که در جریان بازی مشکلی برایمان ایجاد 
نشــود. به هرحال فوتبال باال و پایین دارد و در جریان بازی 

اتفاقاتی رخ می دهد که قابل پیش بینی نیست.

با س رقابت ها  دارد در همیــن  احتمــال 
پرسپولیس بازی کنید.

بله، این احتمــال هم وجود دارد. 

ه  ز جــا ا
بدهیــد بــه وقتــش اگر با 
پرسپولیس بازی داشتیم درباره آن حرف بزنیم. اکنون 
تمرکزم روی بازی شنبه شب است و اگر به حرف هایم دقت 
کرده باشــید مــن بارها تکرار کردم که برای اســتقالل نام 
حریفــان هیچ فرقی با هم ندارد. نه پاختاکور، نه الهالل و نه 
حتی پرسپولیس اگر درآینده به ما بخورد. باید با تمرکز باال 

وارد رقابت ها شویم.

خیلی ها معتقدند اگر الوحده انصراف نمی داد کار س
شما به صعود منتهی نمی شد؟

اینکه مــا کمتر از پاختاکور بــازی کردیم هم جنبه مثبت 
دارد و هم جنبه منفی. جنبه مثبتش این است که ما کمتر 
بازی کردیم و از نظر بدنی وضعیت بهتری داشتیم. اما نکته 
منفی اش این است که از نظر شرایط بازی دور بودیم و ما تازه 
داریم در شرایط مســابقه قرار می گیریم. از سوی دیگر من 
فکر می کنم اگر الوحده انصراف نمی داد، بازی های بیشتری 
داشتیم و شانس خوبی برای سرگروه شدن پیدا می کردیم تا 
در مرحلــه بعد به تیم بهتری برخورد کنیم.با این حال برای 

رسیدن به فینال اصال نباید به این چیزها فکر کنیم.

سینا سپهر: صعود اســتقالل به مرحله حذفی رقابت های 
حذفی لیگ قهرمانان آسیا برای شاگردان مجید نامجو مطلق 
یک فرصت ایده آل اســت تا ناکامی های خود در لیگ ایران 
را جبــران کنند و در قاره کهن قدرت نمایی کنند. امشــب 
تکرار پیروزی خیره کننده استقالل برای االهلی عربستان کار 
زیاد سختی نیست به ویژه که استقاللی ها حاال بعد از مدت ها 
همان ترکیب فصل گذشته خود را حفظ کردند و می توانند با 

هماهنگی بیشتری در کنار یکدیگر بازی کنند.

دو غایب بزرگ#
بی شک بازی امشب استقالل برابر نماینده ازبکستان یک دیدار 
تعیین کننده خواهد بود، به ویژه اینکه استقالل با پیروزی در 
این دیدار می تواند راه زیادی برای کسب یک موفقیت جدید 
را بــرای خود هموار کند، البته مجید نامجو مطلق برای این 
بازی دو نفر از بازیکنان تأثیرگذار خود را به دلیل محرومیت و 
مصدومیت در اختیار ندارد و باید بدون حضور وریا غفوری و 
میلیچ تیمش را به میدان مبارزه بفرستد اما نفرات جایگزین 

می تواند خأل نبود این دو بازیکن را پوشش دهند.
در بازی امشب به احتمال فراوان محمد دانشگر به جای وریا 
عفوری در ترکیب تیم حاضر خواهد شد و زکی پور جایگزین 

میلیچ خواهد شد.مأموریت خط دفاعی 
استقالل 

امشب بسیار ســخت خواهد بود؛ چون پاختاکتور 
ازبکستان نشان داده نفوذهای زیادی از جناحین روی دروازه 
تیم های حریــف پایه ریزی می کند و توســط هافبک های 
نفوذی خود سعی می کند حریف را به دردسر بیندازد اما قطعاً 
هافبک های دفاعی و مدافعان استقالل با عملکرد خوبی که در 
بازی برابر االهلی از خود به نمایش گذاشتند، در این بازی نیز 

بازیکنان ازبک را به خوبی کنترل خواهند کرد.

سه مهاجم؟#
اما نگاه هواداران و اهالی فوتبال ایران به تصمیم گیری مجید 
نامجو مطلق برای خط آتش اســتقالل است، نامجو در بازی 
قبلی با بازی دادن به شیخ دیاباته،ارسالن مطهری و مهدی 
قائدی تیمش را کامالً هجومی به میدان فرستاد و در نهایت با 
این ترکیب کامالً هجومی توانست به یک پیروزی دلچسب و 

خیره کننده دست پیدا کند.
 مطهری می تواند آهنگ هجومی استقالل را بیشتر کند، به 
ویژه که این ســه بازیکن عطش گلزنی بسیار زیادی دارند و 

میل به نفوذ به قدری نزد آن ها باالست که استقالل را می تواند 
به یک تیم خطرناک برای حریف ازبکش تبدیل کند. البته در 
کنار این اتفاق حضور دانشگر که در بازی برابر الشرطه عراق 
به عنوان یار جایگزین دیاباته به زمین مسابقه آمد نیز می تواند 

خط حمله استقالل را زهر دارتر کند.

پرهیز از غرور#
اما بزرگ ترین خطر برای استقالل و نامجو مطلق این است 
که آن ها تصور کنند حریف از پیش بازنده است، آن گاه به 
هیچ وجه نمی توان به اتفاقات خوب و دلگرم کنند خوشبین 
بود، همان اتفاقی که در نیمه نخست بازی فینال جام حذفی 
برای آبی پوشــان رقم خورد، و این قطعاً هنر سرمربی تیم 
اســت که تیمش را به گونه برای این بازی سرنوشت ساز 

آماده کند تا از هر نظر توانمندی مصافی سخت را برابر حریف 
ازبکستانی داشته باشد.

مربی پاختاکور: استقالل #
را به زحمت 
می اندازیم 

شوتا آرالدزه به بیماری کرونا مبتال 
شده و به همین دلیل در کنفرانس 
خبری پیش از مصاف با استقالل این 
پیتر هویســترا، کمک مربی هلندی 
پاختاکور بود که در نشســت خبری 
حاضر شــد و گفت: بازی با استقالل 
یک بازی مهم برای ماست. آن ها یک 

تیم فیزیکی و قدرتمند هســتند، اما ما 
هم تیمــی فیزیکی داریــم و می توانیم 
مقابــل آن ها مقاومت کنیم و این تیم را 
به زحمت بیندازیم و مطمئناً آن ها را به 

زحمت خواهیم انداخت.
ماننــد بــازی قبلی، در بــازی مقابل 
برای شــوتا آروالدزه،  اســتقالل هم 
سرمربی تیم مان بازی خواهیم کرد و 
می خواهیم با صعود به مرحله بعدی، 
همچنان در مسابقات حضور داشته 

باشیم

نامجومطلق در گفت و گو با قدس درباره بازی امشب:

استقالل هدفی جز  پیروزی ندارد
امشب ساعت 21:15 منتظر صعود استقالل هستیم

کمین آبی ها برای کور کردن پاختاکور

قایدی بهترین بازیکن هفته پایانی لیگ قهرمانان شد
ورزش: سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به اتمام مرحله گروهی بازی ها، بهترین 
بازیکنان دور آخر بازی ها را انتخاب کرد که مهدی قایدی از استقالل ایران، صاحب بیشترین 
نمره بازی شد.وی به خاطر یک گل زده، یک پاس گل، همین طور دادن 17 پاس در طول 
بازی و یک شــوت زده صاحب نمره 8.6 شــد و در رده نخست قرارگرفت.پس از او سجاد 
شهباززاده از سپاهان با نمره 7.7 در جای دوم ایستاد.وی یک گل زد. ضمن آنکه در بازی 
29 پاس داد و 2 شوت نیز روانه دروازه حریف کرد.بعد از او احسان پهلوان با همین نمره در 

رده سوم ایستاد.پهلوان گلی نزد اما 2 پاس گل داد و در بازی 39 پاس نیز داد.

ژاوی: مقابل پرسپولیس حق اشتباه نداریم 
ورزش: سپاهان موفق شد تیم السد قطر را با نتیجه 2 بر یک شکست بدهد. السد 
با این باخت در گروه خود دوم شــد و باید در مرحله یک هشــتم نهایی به مصاف 
پرسپولیس ایران برود. ژاوی، سرمربی السد در پایان درباره دیدار این تیم در مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا )پرسپولیس( گفت: تمام تیم هایی که در آسیا 
حضور دارند تیم های قدرتمندی هســتند. امکان انتخاب حریف را نداریم. حریف 
بعدی را مطالعه و آن را آنالیز می کنیم؛ چرا که تمام تیم ها خوب بازی می کنند. از 

اینکه می توانیم در این رقابت ها حضور داشته باشیم هیجان زده هستیم.

چشمی مشکلی برای بازی مقابل پاختاکور ندارد
ورزش:روزبه چشمی مدافع باتجربه آبی ها در بازی قبلی تیمش مقابل االهلی عربستان 
دچار مصدومیت شد و از زمین بازی بیرون رفت. این تعویض در راستای تشدید نشدن 
مصدومیت مدافع استقالل صورت گرفت.چشمی اما بعد از بازی زیر نظر کادر درمانی 
استقالل تمرین کرد تا سالمتی اش را به دست آورد. نامجومطلق اعالم کرد تیمش چند 
مصدوم دارد که امیدوار است . یکی از نفرات روزبه چشمی بود که البته این بازیکن مشکل 
خاصــی ندارد و می تواند از ابتدا در ترکیب تیمش مقابل پاختاکور هم به میدان برود و 

نقش رهبر خط دفاعی آبی ها را مقابل نماینده ازبکستان ایفا کند.

بازگشت بنزما به تیم ملی  ممکن نیست
ورزش: کریــم بنزما با وجود اینکه بهترین روزهای دوران فوتبالی خود را در رئال 
سپری می کند، همچنان به تیم ملی فرانســه دعوت نمی شود. مهاجم طرد شده 
کهکشانی ها پس از دخالت در پرونده اخاذی از »متئو والبوئنا« هم تیمی اش در تیم 

ملی فرانسه در سال 2015 از حضور در تیم ملی این کشور محروم ماند. 
نوئل لوگرا رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه پیش بینی کرد که کریم بنزما حداقل تا 
2022 پیراهن فرانسه را به تن نخواهد کرد. مهاجم رئال سال گذشته تالش داشت 

تا بتواند مجوز حضور در تیم ملی الجزایر را بدست بیاورد که در این امر ناکام ماند.

ورزش: در حالــی که در روزهای گذشــته اخباری در 
ارتباط با انتقال الهیارصیادمنش بــه تیمی از اوکراین 
منتشر شده اما هنوز هیچ انتقال رسمی صورت نگرفته 

است.
الهیــار صیادمنش مهاجــم 19 ســاله و ایرانی تیم 
فنرباغچه هنوز به طور رسمی با زوریا قرارداد نبسته 
اســت. »ایرنا« به نقل از رسانه های اوکراینی نوشت 
که  باشگاه زوریای لوهانسک اوکراین هنوز به دنبال 
امضای قرارداد با اللهیار صیادمنش است، او در حالی 
برای انتقال به این باشــگاه مخالفــت خود را اعالم 
کرد که فنرباغچه خواستار پرداخت 70 درصد مبلغ 

انتقال وی به اوکراین است.  
همچنین انتقال قرضی صیادمنش به زوریا 1.5 ســاله 
است و پس از پایان این مدت زوریا می تواند با پرداخت 
3.5 میلیــون یورو به صــورت قطعی ایــن بازیکن را 

خریداری کند.

پیشنهاد »آنکاراگوچو«#
در حالی که از کشــورهای اوکراین و روســیه به عنوان 
مقصد جدید صیادمنش نام برده شــده اســت، سایت 
»asistanaliz« ترکیه خبر داد یک تیم دیگر از سوپرلیگ 

ترکیه خواهان جذب مهاجم ایرانی است.
این سایت نوشت: »آنکارا گوچو فصل گذشته عملکرد 

بدی داشت و نمی خواهد اشتباهاتش را تکرار کند. 
به همین منظور نماینده تیم آنکارا که بررسی های نقل 
و انتقاالتی خود را ادامــه می دهد، اللهیار صیادمنش 
مهاجــم تیم فنرباچــه را در نظــر دارد و می خواهد 
برای جذب این بازیکن 19 ســاله در روزهای آینده با 

مدیریت باشگاه فنرباغچه مذاکره کند«.

در انتظار تصمیم باشگاه#
صیادمنش که تمام بهار و تابســتان را با این شــایعات 
پشت سرگذاشته اســت در خصوص انتقال به اوکراین 
می گوید: همه چیز را به مدیر برنامه هایم سپرده ام. هنوز 
در فنرباغچه هستم و اتفاق تازه ای نیفتاده است. تمرین 
می کنم و تمرکزم را روی پیشــرفت بیشتر گذاشتم. در 
فنرباغچه با بدشانسی هایی روبه رو شدم. مسئله کرونا هم 
اجازه نداد که کامل در خدمت تیم باشــم. وی افزود: به 
اروپا آمده ام تا بتوانم بدرخشم. لیگ اوکراین لیگ خوبی 
اســت ولی من هنوز در ترکیه هستم و منتظر تصمیم 

باشگاه مانده ام.

پدیده خاموش#
صیادمنش که با عملکرد خوبش در استقالل توانسته بود 
فصل گذشته به فنرباغچه بپیوندد، اما در این تیم فرصت 
زیادی پیدا نکرد. این بازیکن 19 ســاله در مقطعی به 
صورت قرضی در تیم استانبول اسپور به میدان رفت. او 
در ماه گذشته در لیست خروج تیم فنرباغچه قرار گرفت، 
همچنین پیش از آن باشگاه ماریوپول اوکراین پیشنهاد 
رسمی برای جذب این مهاجم ایرانی را به تیم فنرباغچه 
داده بود. او  با قراردادی به ارزش 500 هزار یورو از باشگاه 
اســتقالل به فنرباغچه پیوست، پس از انتقال قرضی به 
استانبول اسپور، در مجموع هفت دیدار لیگ دسته یک 
ترکیــه و چهار بازی جام حذفی برای این تیم موفق به 
زدن یک گل شده است. صیادمنش که با قراردادی پنج 
ساله راهی فنرباغچه شده است، در لیگ هجدهم عنوان 
پدیده مسابقات لیگ برتر را به خود اختصاص داده بود 
و عــالوه بر این جوان ترین گلزن تیم ملی فوتبال ایران 

نیز لقب گرفت.

سینا سپهر: شــهر خودرو بدون امتیاز، بدون گل زده 
با کارنامــه مملو از ناکامــی از گردونه رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا حذف شــد تا عنابی پوشان دوحه را به 

مقصد مشهد ترک کنند.

تبریک تولد در روز ناکامی#
تصــور می رفت، پس از این نتایــج فاجعه بار و افتضاح 
ســرمربی جوان تیم از مردم مشهد و هواداران پرشمار 
این تیم عذرخواهی می کرد، اما مهدی رحمتی ترجیح 
می دهد تولد مالک جــوان و ماجراجوی تیم را تبریک 
بگوید اما دربــاره نتایج تیمی که یک شــبه به عنوان 
سرمربی آن بدون مدرک و کالس مربیگری انتخاب شد 

حرفی نزند!

عذرخواهی کمک مربی#
شــاید عده ای در دفاع از عملکــرد مالک جوان تیم 
مدعی شــوند این باشــگاه یــک مجموعه خصوصی 
به حســاب می آیــد و حمیداوی می توانــد هر آنچه 
خــودش صالح می داند را به اجــرا در آورد، اما نباید 
فراموش کرد که این تیم متعلق به حمیداوی نیست، 
بلکــه این تیم متعلق به مردم مشــهد اســت، نباید 
فراموش کنیم که این باشــگاه بــا کمک های پیدا و 
پنهان شــهرداری مشهد، اداره کل ورزش و جوانان و 
مجموعه استانداری به آسیا رفت.شهرخودرو در حال 
حاضر بهره بردار این مجموعه است، اما مالک حقوقی 
تیم، مردم خراسان هستند،پس این حق برای مالکان 
واقعی شهرخودرو محفوظ است که در این برهه توقع 
توضیح داشته باشند، اینکه محمد نوازی از هواداران 
مشهدی عذرخواهی می کند، نشــان از این دارد که 
حضرات به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند، 

همه می دانند ســرمربی تیم کیســت اما دستیارش 
عذرخواهی می کند!

گوشزد به رحمتی#
آقــای رحمتی شــاید شــما در جریان نباشــید اما 
مربیــان بزرگی به این شــهر آمدند تا در فوتبال این 
شــهر مربیگری کنند، آن ها چه موفق چه ناموفق تا 
روزی توانســتند در این شهر حضور داشته باشند که 
برای هوادار احترام قائل بودند! شما قطعاً بزرگ تر از 
فیروز کریمی، محمود یاوری،پرویز مظلومی، رســول 
خطیبی، مجید جاللی و اکبر میثاقیان نیستید و فعاًل 
نخواهید بود پس همین امــروز این باور را نزد خود 

حل و فصل کن که باید به هوادار پاسخگو باشید!
شــاید عده ای از نزدیکان باشگاه با طرح موضوعاتی 
چــون نبود بازیکنــان جدید قصد الپوشــانی نتایج 
ضعیف و فاجعه بار تیم را داشــته باشند، اما هم شما  
و هم اهالی فوتبال خراسان می دانند که این حرف ها 
تنها و تنها برای کاهش بار مسئولیت شکست از روی 

شانه سرمربی تیم است!

بدون یار دوازدهم#
حاال شــهرخودرو باید آمــاده ورود بــه لیگی جدید 
باشــد که به واسطه خالی بودن اســتادیوم از حمایت 
همه جانبه مشــهدی ها هم محروم اســت و رحمتی 
نمی تواند از یار دوازدهمش برای فشــار آوردن روی 
حریفان اســتفاده کند. این تیم از مهره های تأثیرگذار 
هم به واســطه نیازهــای مالی خالی شــده و روزهای 
نفس گیری را پیش رو دارد. حداقل انتظار این است که 
مدیران این تیم باعث جدایی ذهنی و قلبی هواداران و 

بازیکنان نشوند و مشهدی ها را غریبه ندادند.

فنرباغچه کوتاه بیا نیست

تور اوکراینی ها برای صید »صیادمنش«
بابت این ناکامی تاریخی توضیحی ندارید؟

قلم قرمز رحمتی روی یار دوازدهم

سعید آقایی: بازی مقابل الشارجه برای پرسپولیس اگر نگوییم مهم ترین 
بازی فصل، یکی از مهم ترین ها بود. برای قهرمان ایران که در تمام روزهای بعد 
از قهرمانی چهارم در لیگ برتر، چهره یک قهرمان برتر را به نمایش نگذاشته، 
آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا یک بازی خاص و متفاوت 
بود که می توانست فرصتی برای ابراز وجود دوباره باشد. تیمی که به بردهای 
سریالی اش عادت کرده بودیم و در تمام این سال ها رویین تن نشان داده بود، 
اما بعد از قهرمانی چهارم ناگهان همه آن ویژگی های مثبت و درخشان رنگ 
باختند و قهرمان بی انگیزه ایران بدل به یک تیم معمولی شد که حتی از پس 

حریفان متوسط نیز برنمی آمد.
این حکایت نومیدکننده در آسیا نیز امتداد یافت. آنجا که سرخ ها برابر التعاون 
ضعیف ترین نماینده تاریخ سعودی در لیگ قهرمانان به زحمت و با حداقل 
اختالف به پیروزی رســیدند و در برابر الدحیل قدرتمند و پرســتاره خیلی 

راحت تر از حد تصور سپر زمین انداختند.

تیم حریص و گزنده#
پرسپولیس اما در برابر الشارجه بازی را متفاوت از تمامی روزهای پیشین آغاز 
کرد. تیمی حریص، پرانگیزه و شــاداب که ظاهراً آمده بود تا تمامی روزهای 
مالل آور گذشته را مقابل الشارجه تالفی کند و ثابت کند که هنوز همان تیم 
رویین تن، شکست ناپذیر و خوفناک گذشته است. تیمی که شمایل قهرمانی به 
او می آید. بازی حریصانه و ولع سرخ ها خیلی زود کار را یکسره کرد و الشارجه 
تا خود را در زمین پیدا کند گل نخست را پذیرفت. گلی که فشارشکن بود و 
ادامه راه برای پرسپولیس هموارتر نشان کرد. یحیی با همان آرایش 4-4-2 
محبوب خود تمامی انرژی خود را روی کانال های کناری معطوف کرده بود. 
چه آنکه بدون یک پلی میکر تخصصی و پا به توپ که در بازی عمقی تبحر 
داشته باشد، پرسپولیس تنها باید روی کناره ها تمرکز می کرد تا با ستاره های 

پا به توپ و فانتزی خود بتواند حریف را در منگنه قرار دهد. تاکتیکی ساده و 
تکراری اما به شدت کارآمد که از همان دقیقه نخست الشارجه را به عقب راند 

و موقعیت های پرشمار و گل های زیبای بازی را خلق کرد.

باکس در اختیار سرخ ها#
تخصص، توانایی و هماهنگی بشــار و نعمتی در راســت و درخشش نوبرانه 
پهلوان در چپ از همان دقیقه نخست بازی را به زمین و حتی باکس 18 قدم 

الشارجه برد تا ابتکار توپ و میدان کامالً در اختیار پرسپولیس باشد.
چهار گل تماشایی که هر چهار تا از کانال های کناری ساخته شدند و مهم تر 
از آن باز شدن قفل پای مهاجمان پرسپولیس و برد درخشان نتیجه همین 
تاکتیک ساده و اجرای کامل و بی نقص آن بود تا از پرسپولیس یک نمایش 
متفاوت در برابر الشارجه ببینیم. نمایشی در استانداردهای یک قهرمان دست 

نیافتنی که حتی از روزهای اوج فصل پیش نیز بهتر بود.

ورزش: بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، پنجشنبه شب 
در بوداپست مجارستان توانست سویا را در سوپر جام اروپا شکست داده و فاتح 
این عنوان شــود. دو تیم در وقت های قانونی 1-1 مساوی شدند ولی خاوی 
مارتینز با ضربه ســر در وقت اضافه گل گل دوم بایرن را زد و همین نتیجه تا 
پایان ماند تا بایرن به چهارمین جام خود در چند ماه اخیر دســت پیدا کند. 
این چهارمین قهرمانی بایرن بعد از کسب سه گانه در فصل گذشته محسوب 
می شــود و اگر آن ها بتوانند قهرمانی در سوپر جام آلمان و جام باشگاه های 
جهان را نیز بدست بیاورند، در سال 2020 شش گانه قهرمانی را ثبت خواهند 

کرد!

بایرن رکورد تاریخی رئال را شکست#
شاگردان هانســی فلیک با پیروزی مقابل سویا برای بیست و سومین بار 
متوالی بود که برنده زمین را ترک می کردند که حاال یک رکورد در میان 
پنج لیگ معتبر اروپا محسوب می شود. بایرن پس از برتری هشت گله بر 
شــالکه در هفته اول بوندسلیگا، توانسته بود با رکورد 22 برد متوالی رئال 
مادرید برابری کند و و با این پیروزی رکورد را به تنهایی از آن خود کرد. 
رئال مادرید فصل 15-2014 زیر نظر کارلو آنچلوتی پس از شکست 2-4 
در زمین سوسیداد توانســت 22 بازی خود در همه رقابت ها را به شکل 
متوالی پیروز شــود و ژانویه 2015 در زمین والنسیا بود که رکورد خوبش 

با شکست 2-1 پایان یافت.

هانسی فلیک؛ هر 10 بازی یک جام!#
هانس فلیک پس از قهرمانی در ســوپرجام اروپا رکورد کمتر از 10 بازی برای 
فتح هر جام را به ثبت رساند. بخش بزرگی از موفقیت بایرن مونیخ که دنیا را 
شگفت زده کرده است به سرمربی اش یعنی هانسی فلیک برمی گردد. سرمربی 

55 ســاله به عنوان جانشین موقت نیکو کواچ، هدایت باواریایی ها را از نوامبر 
2019 بر عهده گرفت و توانست با یک عملکرد درخشان اعتمادها را به خود 
جلب کند و قراردادش را تا سال 2023 تمدید کند. این شروعی بود برای دوران 

درخشان بایرن مونیخ!
فلیــک در 38 بازی که هدایت تیم آلمانی را بر عهده داشــته چهار جام 
بدست آورده است. بر اساس آمار هر 9.5 بازی یک عنوان فتح کرده است. 
او اگر ســوپرجام آلمان را هم بتواند با پیروزی برابر دورتموند بدست آورد 
رکورد  40 بازی و فتح پنج جام را به ثبت خواهد رساند و می تواند آمارش 
را به هر هشــت بازی یک عنوان، بهبود بخشــد. بایرن پیش از رویارویی 
با دورتموند باید یکشــنبه به مصاف هوفنهایم برود و امیدوار اســت روند 
پیروزی هایش ادامه یابد. ســوپرجام آلمان هم چهارشنبه هفته پیش رو 

برگزار خواهد شد.

اولین صحبت های گرت بیل بعد از ترک رئال مادرید

از بازگشت به تاتنهام پشیمان نیستم
امیرمحمد ســلطانپور: حدود ســه هفته 
پیش گرت بیل با قراردادی قرضی به تاتنهام 
برگشت، تیمی که هفت سال پیش آن را به 
عنوان گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ وقت، به 
مقصد رئــال مادرید ترک کرده بود. با اینکه 
وینگــر ولزی نقش کلیدی در کســب چهار 
عنــوان قهرمانی رئال در لیگ قهرمانان اروپا 
ایفا کرد اما در یکی دو فصل گذشــته مورد 
غضب زین الدین زیدان سرمربی کهکشانی ها 
واقع شــده و بــه یک نیمکت نشــین کامل 
تبدیل شــده بود. او بعد از آمدن به تاتنهام 
در اولین مصاحبه خود در خصوص شــرایط 
جدیدش صحبت به عمل آورده است که در 

زیر آن را می خوانیم:

آیا از ترک رئال مادرید و بازگشــت به س
تاتنهام حسرت می خوری؟

نه من به هیچ عنوان هیچ حسرت و پشیمانی 
ندارم. تنها چیزی که می خواهم این اســت که 
فوتبال بازی کنم و هر چیز دیگری که هر فردی 
می گوید از اختیاراتم خارج است. من دیدگاهم را 
نسبت به خودم و توانایی هایم خوب می شناسم 
و خانــواده ام نیز دقیقا می داننــد که از لحاظ 
شخصیتی چگونه هســتم. به جز این، در مورد 

نظرات دیگر هیچ نگرانی ندارم.

ترک لندن و رفتن به اســپانیا برای تو س
چگونه بود؟

رفتن به یک کشور دیگر و فرهنگ دیگر باعث 
شد که نه تنها به عنوان یک فوتبالیست بلکه 
به عنوان یک انسان رشد کنم. شما در این 
شــرایط باید به تنهایی با شرایط خاصی که 

در آن قرار میگیرید تعامل پیدا کنید. مسلما 
من هم در برخی شــرایط، تحت فشار بسیار 

شدیدی قرار گرفته بودم؛ در بعضی 
از بازی ها حتی تماشاگران 

تیم خودی مــن را در 
استادیوم هو می کردند 

یاد  اما 
فتم  گر

کــه 
نه  چگو
این  بــا 
یط  ا شــر
کنار بیایم.

گرفتی س این یاد  با  چگونه 
شرایط کنار بیایی؟

این که ایــن قضایا را آنچنان نباید 
جدی گرفت و نباید به خاطر این 
اتفاقات آشفته شد و تمرکز خود 

اسطوره فوتبال ایران در استوری اینستاگرامی خود نمونه 
یک بازیکن الگو برای نوجوانان فوتبالیست را معرفی کرد. 
مهدی مهدوی کیا در اســتوری خود با انتشار عکسی از 
توماس مولر فــوروارد بایرن که بهترین بازیکن زمین نیز 
انتخاب شد نوشته است: »به نوجوانان فوتبالیست توصیه 
می کنم اگر قراره کسی رو الگوی فوتبالیتون بدونید، این 
بهترینه. شاید بهترین تکنیک رو نداره ولی در خدمت تیم 
بودن، تأثیرگذاری، تالش برای بردن در وجودشه، هر تیمی 

یکی از این بازیکنان می خواد«.

فوق ستاره بارسلونا در پستی اینستاگرامی، از ناراحتی اش از 
شکل جدا شدن لوئیز سوآرز ازجمع آبی و اناری پوشان گفت 

و کنایه ای نیز به مدیر این باشگاه زد. 
لیونل مســی در پست خود با انتشــار چندین عکس در کنار 
دوست خود یعنی سوآرز، خطاب به او نوشته: »تو لیاقت این 
را داشــتی که مانند یکی از بزرگ تریــن بازیکنان تاریخ این 
باشــگاه جدا شــوی، نه آن گونه که بیرونت انداختند. اما باید 

بگویم دیگر هیچ چیز مرا غافلگیر نمی کند«.

لیونل مسیمهدی مهدوی کیا
ســتاره کهنه کار سوئدی دقیقاً همان گونه که پیش بینی 
می شد، به مبتال شدن خود به ویروس کرونا واکنش نشان 
داد. زالتان ابراهیممویچ که همیشه اعتماد به نفس باالیش 
ســوژه فوتبالی ها بوده، بعد از اعالم خبر مبتال شدنش به 
ویروس کووید 19 در توییتر خود نوشت: »دیروز تست من 
منفی و امروز مثبت بود. البته در هر صورت هیچ عالئمی 
ندارم. کووید جرئت به خرج داده که مرا به چالش بکشد. 

ایده بدی بود!«.

سرمربی تاتنهام در اینستاگرام خود به اتفاق جالب پنجشنبه 
شــب در دیدار تیمش در پلی آف لیگ اروپا واکنش نشان داد. 
در حالی که قبل از شــروع بازی با درخواست دروازه بان اسپرز 
مسئوالن برگزاری مسابقه از کوتاهی غیر قانونی ارتفاع دروازه 
آگاه شــدند، ژوزه مورینیو عکسی در حال اندازه گرفتن ارتفاع 
تیرک دروازه اکولوک آرنا ورزشگاه تیم اشکندیا مقدونیه منتشر 
کرده و می گوید: »فکر کردم من رشد کرده ام، اما سپس متوجه 
شــدم که ارتفاع تیر دروازه 5 سانتیمتر از حالت عادی کوتاه تر 

است«.

ژوزه مورینیوزالتان ابراهیموویچ

نگاهی فنی به صدرنشینی و صعود تیم یحیی

پرسپولیس  با شکست »الشارجه« فول شارژ شد
پس از قهرمانی بایرن مونیخ در سوپرجام اروپا

پیش به سوی شش گانه!

ضد  حمله

بازگشت دشتی به تهران برای فسخ!
ورزش: علی دشــتی، مهاجم استقالل جدا از کاروان این تیم و همراه 

با تیم شهرخودرو به ایران برگشت و بالفاصله از مشهد به تهران آمد.
گفته می شــود وی باهماهنگی کادرفنی و مدیریت باشگاه برای فسخ 
قراردادش به ایران برگشته است. در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی 
نیست، شاید اتفاقات به شــکلی رقم بخورد که حضور این بازیکن به 
درد استقالل بخورد! وقتی در مقطع کنونی این بازیکن قرارداد دارد و 
حضور وی هزینه ای برای باشگاه به دنبال ندارد، چرا باید با خروج وی 
از اردوی موافقت شود.وقتی مسئوالن باشگاه نتوانستند زمینه همراهی 
داریوش شــجاعیان را فراهم کنند،حاال موافقت با جدایی این بازیکن 
ابهامات فراوانی را به وجود آورده است که آیا دوراندیشی و آینده نگری 

در تصمیمات کالن نقش دارد یا خیر!

کودتای اینستاگرامی پرسپولیس علیه مدیریت
ورزش: مدیران باشگاه پرسپولیس روز گذشته و پس از اینکه رسول پنا 
نتوانست به قطر سفر کند، اعالم کردند که پاداش بازیکنان پرسپولیس 
برای پیروزی در بازی های گذشــته را از طریق حواله به کشــور قطر 
ارسال خواهند کرد تا این پول پیش از بازی با شارجه امارات در اختیار 
بازیکنان این تیم قرار گیرد. این در حالی است که بازیکنان پرسپولیس 
در اعتراضی دسته جمعی در اینستاگرام خود نسبت به این خبر واکنش 
نشان دادند و از دریافت پاداش از سوی باشگاه اظهار بی اطالعی کردند. 

رسن: از بازی با تیم ژاوی ترسی نداریم
ورزش: بشــار رسن بعد از صعود پرسپولیس به عنوان تیم نخست به 
مرحله بعد گفت: ما از همان ابتدا بر مسابقه مسلط شدیم و در نیمه اول 
پیروزی را برای خودمان قطعی کردیم. در نیمه دوم مطمئن شدیم که 

جای خود را در دور بعدی تضمین کرده ایم.
او در ادامــه صحبت های خود گفت: کادر فنی ما شــارجه را به خوبی 
مطالعه کردند و ما می دانســتیم که آن ها سه، چهار بازیکن دارند که 
مهارت هــای فردی باالیی دارند. ما به عنوان یک تیم دفاعی قدرتمند 

بودیم و از فرصت های پیروزی استفاده می کردیم.
رسن گفت پرسپولیس از اینکه مجبور است روز یکشنبه به مصاف السد 

ژاوی برود نگران نیست.
وی افزود: ما گروه را به عنوان تیم نخست به پایان رساندیم و در حال 
حاضر در یک بازی سخت برابر السد بازی خواهیم کرد. با این حال، جاه 

طلبی ما این است که به مسابقه نهایی برویم.

شیری امشب به قطر می رود
ورزش: مهدی شــیری که به دلیل برخی مشکالت مانند مصدومیت 
نتوانست همراه با کاروان پرسپولیس عازم دوحه شود، با رفع این موضوع 
به اردوی تیمش اضافه خواهد شد. البته مباحثی هم درباره مشکوک 
بودن وی به کرونا مطرح شد.دفاع راست پرسپولیس پس از منفی شدن 
تست کرونای خود، بلیت و ویزای سفر به قطر را دریافت کرده و امشب 

در صورت فراهم بودن شرایط حدود ساعت 23 به قطر می رود. 
کادرفنی پرسپولیس از شیری درخواست کرده خود را به قطر برساند تا 
در صورت صعود تیم به مراحل باالتر از این بازیکن هم استفاده شود اما 
با این وجود بعید به نظر می رسد شیری پس از رسیدن به قطر به دلیل 

دوری از تمرینات گروهی بتواند مقابل السد به زمین برود .

تمجید کرایف از پورعلی  گنجی
ورزش: یوردی کرایف درباره نخســتین بازی مرتضی پورعلی گنجی، 
مدافع ایرانی در ترکیب شنزن و گلزنی اش برابر دالیان در هفته سیزدهم 
ســوپرلیگ چین اظهار کرد: او مدت ها بازی رسمی انجام نداده بود و 
در 5 تا 10 دقیقه پایانی بازی برابر دالیان دچار گرفتگی عضالنی شد. 
پورعلی گنجی یک بازیکن عالی و باروحیه است.سرمربی تیم شنزن در 
ادامه خاطرنشان کرد: پورعلی گنجی با توجه به حضور در خط دفاعی 
روحیه رهبری در میدان دارد و گلزنی هم پاداش بازی اش است. او برابر 
دالیان نخســتین بازی  خود را برای شنزن انجام داد و ما از عمکرد این 

بازیکن خیلی راضی هستیم.

 رقابت دیاباته، خلیل زاده و میرزایی 
AFC در نظرسنجی

ورزش: هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هم تمام 
شد و تکلیف صعود و حذف تیم ها از این مسابقات مشخص شد.در این 
میان سایت رسمی AFC مثل هر هفته چهار گل برتر را انتخاب و میان 

آن ها از کاربرانش نظرسنجی کرده است.
از این چهار گل سه گل را نمایندگان فوتبال ایران به ثمر رسانده و گل 
دیاباته به االهی، گل شجاع خلیل زاده به الشارجه و گل رضا میرزایی به 

السد در بین این چهار گل قرار دارند.

مریدی به فوالد بازگشت
ورزش: ســینا مریدی، هافبک فوالد خوزســتان که در آستانه بازی 
تیمش مقابل تراکتور در فصل گذشــته با انتشــار پستی در صفحه 
اینستاگرامی اش، خداحافظی اش از فوتبال را اعالم کرده بود، بار دیگر 

بازگشته است. 
این بازیکن 24 ســاله که دو فصل قبــل با توجه به نمایش کیفی اش 
مورد توجه پرسپولیس و برانکو ایوانکوویچ نیز قرار گرفته بود، در فصل 
گذشــته فرصت کمی در جمع شاگردان جواد نکونام برای خودنمایی 
بدست آورده بود که به نظر می رسد در این تصمیم احساسی بی تأثیر 

نبوده است.

منهای فوتبال

 علی کریمی 
در مسابقات تنیس جام دیپلمات ها 

ورزش: بنا به گفته سرپرست دبیری فدراسیون تنیس ، علی کریمی 
ملی پوش ســابق فوتبال ایران در تنیس جام دیپلمات ها حضوری 
افتخاری خواهد داشت.فرزین ضیا آذری سرپرست دبیری فدراسیون 
تنیس که اتفاقاً ســابقه حضور در تیم فوتبال جوانان پرسپولیس را 
دارد اکنون خبر از برگزاری جام دیپلمات ها می دهد که قرار است نهم 
تا یازدهم آبان ماه با حضور دیپلمات های فعال در ایران برگزار شود .

علــی کریمی از چند ماه گذشــته در دوران فراغت از فعالیت های 
فوتبالی به صورت جدی تنیس را دنبال می کند و عالقه مند به این 
رشته شــده و این روزها تمرینات منظمی انجام می دهد و در این 

رقابت حضور خواهد داشت.

 قدردانی فدراسیون جهانی 
از فدراسیون کاراته ایران

ورزش: رئیس فدراسیون جهانی کاراته با ارسال پیامی به فدراسیون 
کاراته ایران از برگزاری مســابقات ســاحلی و وبینار آموزشــی در 
کشورمان قدردانی کرد. »انتونیو اسپیونز« رئیس فدراسیون جهانی 
کاراته در پیامی از برگزاری مســابقات ساحلی و وبینار آموزشی در 

ایران قدردانی کرد.
نخستین دوره مسابقات کاتای ساحلی به مدت چهار روز در اصفهان 
برگزار شد. در این رقابت ها که نخستین مسابقات کاراته پس از شیوع 
ویــروس کرونا بود 462 رزمی کار کنترلی و غیر کنترلی شــرکت 
داشــتند که 303 نفر در بخش بانــوان و 159 نفر در بخش آقایان 

به رقابت پرداختند.

علیاری: هنوز با تیمی قرارداد نبسته ام
ورزش: دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان در سال 2018 گفت: 
بعید می دانم اتحادیه جهانی بتواند مســابقه ای برگزار کند چون تا 

امروز که همه رقابت ها را لغو کرده  است.
مهــدی علیاری در خصوص میزان آمادگی اش اظهار کرد: وضعیتم 
قابل قبول اســت؛ نه خیلی آماده ام و نه بدون تمرین. آمادگی ام در 
حدی هست که اگر زمان برگزاری مسابقات را اعالم کنند، می توانم 
به آمادگی مناسب برسم. در شهریار باشگاهی داریم که یک تشک 
کشتی دارد و 4-3 نفری تمرین می کنیم. در حد معقول آمادگی ام 

را حفظ کرده ام.
مدعی وزن 97 کیلوگرم تیم ملی فرنگی احتمال برگزاری مسابقات 
جهانی را ضعیف دانســت و تأکید کرد: ظاهراً اتحادیه جهانی اصرار 
به برگزاری مسابقات جهانی بزرگساالن دارد، چون انتخابات هیئت 
رئیسه هم در پیش است،  اما من بعید می دانم بتوانند مسابقه برگزار 
کنند. تا امروز که همه مسابقاتشان را لغو کرده اند. البته باز هم باید 
تا 14 مهر منتظر ماند و دید اتحادیه جهانی چه تصمیمی می خواهد 

بگیرد.

 پرداختی ۷5 درصدی کمیته ملی المپیک 
به فدراسیون ها 

ورزش: با پرداخت مرحله سوم بودجه مصوب فدراسیون ها توسط 
کمیته ملی المپیک، سقف پرداختی این کمیته به فدراسیون ها در 

سال جاری به 75 درصد رسید.
کمیتــه ملی المپیک کــه پیش از این 50 درصــد بودجه مصوب 
فدراســیون ها در ســال جاری را طی دو مرحله در اختیارشان قرار 
داده بود، در روزهای گذشــته هم مرحله ســوم پرداختی خود به 

فدراسیون ها را انجام داد.
در ایــن مرحله 7.5 میلیارد تومان توســط کمیته ملی المپیک در 
اختیار 46 فدراسیون های ورزشی قرار گرفت. با توزیع این مرحله از 
بودجه، سقف پرداختی کمیته ملی المپیک به هر یک از فدراسیون ها 

به 75 درصد رسید.

 ستاره های بسکتبال ایران 
در تیم منتخب آسیا 

ورزش: ستاره های بسکتبال ایران در تیم منتخب آسیا از نگاه بازیکن 
ژاپنی قرار گرفتند.

ایرا براون، بازیکن سابق تیم ملی ژاپن در معرفی تیم منتخب آسیایی 
خود از دو بازیکن تیم ملی کشــورمان هم نــام برد.در این تیم نام 
حامد حدادی و بهنام یخچالی در کنار یوکیتوقاشی، یودای بابا و روی 

هاشیمورا به چشم می خورد.

 اقدام های ضد نژادپرستی همیلتون 
متوقف می شود؟

ورزش: قهرمان 6 دوره فرمول یک جهان اعالم کرد بدیهی اســت 
فرمول یک جلو اقدام های ضد نژادپرستی او را بگیرد.لوئیس همیلتون 
قهرمان فرمول یک جهان انتظار دارد فرمول یک تالش کند تا مانع 
از تکرار نوع فعالیتی شــود که وی بار دیگر در ایتالیا روی ســکو و 

کنفرانس مطبوعاتی انجام داد.
قهرمان 6 دوره فرمول یک جهان در سوچی گفت: من کاری کردم 
که هرگز در فرمول یک اتفاق نیفتاده بود و بدیهی اســت که آن ها 

جلو حرکت را می گیرند.
همیلتون یک تی شرت به تن داشت که خواستار دستگیری پلیس 
آمریکا به خاطر تیراندازی مرگبار شده بود. در این هفته این پرونده 

مربوط به برونا تیلور باعث شورش هایی در لوئیزویل کنتاکی شد.
همیلتون تأکید کرد: من حتی یک لحظه از کاری که کردم پشیمان 
نیستم. مردم در این مورد صحبت می کنند که ورزش مکانی برای 
سیاست نیست، اما این یک مسئله حقوق بشر بوده و به نظر من این 

چیزی است که باید به آن فشار بیاوریم.

پیروزی لیکرز با درخشش دیویس و جیمز
ورزش: تیم لس آنجلس لیکرز در بازی چهارم فینال کنفرانس غرب 
لیگ اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا با نتیجه 114 بر 108 مقابل دنور 

ناگتس به پیروزی رسید.
آنتونی دیویس 34 امتیاز و لبران جیمز 26 امتیاز، 9 ریباند و 8پاس 
گل برای لیکرز داشتند. در تیم دنور هم جمال ماری 32 امتیاز کسب 
کرد.مصدومیت دیویس در کوارتر چهارم، ســبب نگرانی کادر فنی 

لیکرز برای بازی پنجم مقابل دنور شد. 
لیکرز با کسب این پیروزی در بازی شماری، 3 بر یک از حریف پیش 

افتاد و تنها یک بازی پیروزی تا رسیدن به فینال لیگ فاصله دارد.

هفته سوم لیگ برتر انگلیس
برایتون - منچستریونایتد

شنبه 5 مهر - 15:00 از شبکه ورزش

هفته سوم لیگ برتر انگلیس
وست برومویچ - چلسی

شنبه 5 مهر - 20:00 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان آسیا
استقالل - پاختاکور

شنبه 5 مهر - 21:15 از شبکه سه

ورزش در سیما

را از دست داد؛ و گاهی فقط باید منتظر باشید 
که همه چیز خود به خود بگذرد. این فوتبال 
اســت و شما عاشق آن هســتید و همیشه 
تالش دارید تا بهتریــن عملکردتان را در 
آن نشــان دهید. اما گاهی از این بیشــتر 

نمی توان کاری کرد.

و س تاتنهام فصل پیش ششــم شد 
مسلماً امیدهای زیادی دارد 
سهمیه  تو  کمک  با  تا 
لیگ قهرمانان فصل 
آینده را 
بدست 

بیاورد.
قطعــا 

به  وقتی 
تیمــی 

می آییــد 
می خواهید 
کار  خــوب 

و  به تیم تا جایی کرده 
کــه می توانید کمــک کنید. 
مــا اکنون اینجــا تیم خوب 
به همــراه بازیکنان بســیار 
خوبــی داریــم. آن ها عالی 

کار کرده انــد، مخصوصــاً از زمانی که من 
رفتم به پیشــرفت خود ادامــه داده و حتی 
بــه فینال لیــگ قهرمانان نیز رســیده اند. 
استادیوم جدیدی داریم، باشگاه در مجموع 
بهتر شــده و در لیگ برتر بهتر کار می کند. 
من می خواهــم به این ها اضافــه کنم. من 
می خواهــم باعث شــوم که تیم پیشــرفت 
بیشتری داشــته باشد و در مسیر درست به 

کار خود ادامه دهد.

مثل اینکــه فعالً مصدوم هســتی؛ س
احساست در مورد زمانی که دوباره برای 

تاتنهام به میدان بروی چیست؟
تنها چیزی که به من امیدواری می دهد فکر 
کردن به دوباره فوتبال بازی کردن اســت، 
و اینکــه دوبــاره بتوانم پیراهــن تاتنهام را 
بپوشــم. جای ناراحتی است که تماشاگران 
زمانی که بخواهــم بازی اول خودم را انجام 
بدهم در اســتادیوم حضور نخواهند داشت 
چون حدس می زنم اســتقبال فوق العاده ای 
از مــن انجــام دهند؛ اما همین کــه بتوانم 
دوباره فوتبال بازی کنم و بتوانم تا جایی که 
می توانم به تیم کمــک کنم تا فصل خوبی 
داشته باشیم خودش چیزهای خاصی برای 

امیدواری است.
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ادب و هنرادب و هنر

خاطرات جنگ، محرک خلق ادبیات  جنگ 
الف: هــر جنگی ادبیــات خاص 
خــودش را دارد، ســایه، لحن و 
ادبیات جنگ  را.  طنین خــودش 
اســت که چیســتی یک جنگ را 
نشــان می دهد، جایی که از نگاه 
حرکت های  و  نقشــه ها  آمارهــا، 

اســتراتژیک و تاکتیک های نظامی مغفول مانده اســت، یعنی »انسان و 
اندوه رؤیاهای به یغما رفته اش«. ادبیات جنگ یک فرصت برای بازتاب 
انســانی رنجی است که کمتر دیده شــده است، واکاوی روح هایی است 
کــه یکباره در بزنــگاه جنگ گرفتار آمده اند. طبیعی اســت که خاطره 
و واگویه هــای هر جنگ بــرای بخش اعظمی از مــردم یادآور روزهای 

دردآوری باشد که دیگر وجود ندارد.
در همه جای دنیا خاطرات جنگ نیروی محرکه ای قوی برای پرداختن 
به ادبیات جنگ اســت. پیتر جکســون، خالق معروف سه گانه فیلم های 
ارباب حلقه ها براســاس همــان خاطرات به جامانده از ســربازان جنگ 
جهانی اول مســتند دیدنی» آن ها پیر نخواهند شــد « را ســاخت که 
بیش از هر چیز از خاطرات دســت اول سربازان خط مقدم جنگ الهام 
گرفته بود. در واقع این خاطرات بکر و احتماالً شــنیده نشــده یا کمتر 
شنیده شده بود که به مستند جنجالی جکسون قدرت داد یا وقتی سام 
مندس با تکیه بر خاطرات پدربزرگش گوشــه ای از جنگ جهانی اول را 
در حماسه تقدیر شده » 1917 « بازتاب داد، بیش از هر چیز جایگاه و 

نقش خاطرات جنگ را گوشزد کرد.
ب: در ادبیات جنگ جایگاه خاطره و داستان کاماًل مشخص است. در اینجا 
خاطره همان نیروی عظیمی است که فقدانش اصالت داستان گویی را به 
خطر می اندازد، از این منظر خاطره نقطه ابتدایی برای رســیدن ادبیات 
داستانی جنگ اســت. این خاطرات جنگی هستند که دامنه وسیع تر و 
بزرگ تری نســبت به داستان های جنگی دارند و طبیعی است  در همه 
جای دنیا خاطرات جنگ پیشــقراول ادبیات جنگ محســوب می شوند. 
در واقع این نویســندگان مختلف هســتند که قهرمان های خودشان را 
از دل حوادث گوناگون بیرون می کشــند و به مخاطب عرضه می کنند. 
معموالً با گذشت ســال ها از واقعه جنگ، ادبیات داستانی جنگ امکان 
جلوه گری می یابد. ادبیات داســتانی جنگ برخالف هنرهای دیگر مثل 
عکاسی، موســیقی، نقاشی و حتی شــعر، هنر بطئی و بسیار دیررسی 
اســت. کارهای مطرح داســتانی جنگ در دنیا معموالً مدت ها پس از 
خاتمه جنگ نوشته شــده اند. بخشی از چرایی این موضوع به این مهم 
برمی گردد که خاطرات جنگ، جوانب مختلف آن، شخصیت ها، حوادث 
و ... با گذشت زمان بسیار صیقل یافته، رشد یافته و بیش از پیش ابعاد 

گوناگون آن مکشوف می شود .
به این دلیل است که داستان های خوب جنگی معموالً با گذشت سال ها 
پس از جنگ توســط خالقانشان پدید می آیند، به نظر می رسد اینکه در 
حال حاضر حجــم آثاری که معطوف به خاطره نگاری جنگی هســتند 

نسبت به آثار داستانی جنگ بیشتر است، روندی کاماًل طبیعی است.
ج: با این وجود همیشه می شود این پرسش را طرح کرد که چرا ادبیات 

داستانی جنگ ما آن چنان که متوقع هستیم عرض اندام نکرده است؟
برای این موضوع می توان دالیل بسیاری را مطرح کرد، اما شاید یکی از 
عمده دالیل آن به ســابقه داستان نویسی در کشور ما و اندازه استقبال 
مخاطب ایرانی از این محصول فرهنگی برگردد. واقعیت این است وقتی 
خود کتاب در جامعه ما چندان جدی نیســت و هنوز وارد سبد نیازهای 
خانواده ایرانی نشــده اســت، توقع اینکه ادبیات داستانی جنگ چیزی 
ورای این مســائل باشــد، چندان منطقی نیســت. اگرچه در طول این 
ســال ها تالش هایی برای خلق آثار خوب و متفاوت در این حوزه صورت 
گرفته، ولی واقعیت این است که سیر حوادث جامعه به گونه ای بوده که 
بسیاری از مسائل فرهنگی را به شکل غریبی به حاشیه برده است. خوب 

است مسئوالن یک بار هم موضوع را از این زاویه نگاه کنند.

 ادب و هنــر/ محبوبه ناطق  مجموعه 110 جلدی »الله های 
نوجوان« اثری به قلم محمدحسین صلواتیان است که در هر جلد 
از آن زندگی یکی از شهیدان هشت سال دفاع مقدس که در سنین 
نوجوانی و در دوران دانش آموزی به شــهادت رســیده اند، روایت 
می شود. کتاب هایی مانند »من فانسقه محمدحسین هستم« که 
به زندگی شهید حسین فهمیده اختصاص دارد، »من شگرد بهنام 
هستم«، »من سوت خمپاره ای امیرعباس هستم«، »من پیشانی 
بلند محمودرضا هستم«، »من اوکازای محمد هستم«، »من قناصه 
محمدحســین هســتم«، »من قندان قند مهرداد هستم«، »من 
کارنامه محمود هســتم« و »من موهای طالیی حسن هستم« از 
دیگر کتاب های این مجموعه اســت که زندگی نوجوانان شهید را 
روایت می کند و توسط انتشارات به نشر به زیور طبع آراسته شده 

است. 
 محمدحســین صلواتیــان، تصویرگر، 
کاریکاتوریســت و نویســنده کتاب و 
نشــریات کودك و نوجوان اســت. وی 

متولد 12 تیر 1340  همدان است.   
انتشار بیش از 730 عنوان کتاب داخل 
کشور و بیش از 100 عنوان کتاب خارج 
از کشور و نزدیک به  یک هزارو500شماره مجله داخلي و خارجي، از 
فعالیت های تألیف و روزنامه نگاری این هنرمند است.  از فعالیت های 
تصویرگری این نویسنده و تصویرگر می توان به تصویرگری مجموعه 
کتاب هاي قصه  ما مثل شــد، روزي بــود روزي نبود، یک قل دو 
قل، داســتان هاي مثنوي و قصه هاي قرآني، اشاره کرد.  به سراغ 
محمدحسین صلواتیان، نویسنده این کتاب ها و مدیر مسئول نشریه 
»کیهان بچه ها« رفتیم و از حس و حالش برای نوشتن از شهدای 

عزیز نوجوان پرسیدیم. 

چه شد  سراغ نوشتن مجموعه داستان های »الله های س
نوجوان« رفتید و هدفتان از نوشتن این کتاب ها چیست؟

شهیدان سرمایه های پایان ناپذیر ما هستند، چه در عالم ماده و چه در 
عالم ملکوت. از جمله این خیل نورانی شهیدان نوجوانان هستند. کسانی 
که به سن تکلیف نرسیده بودند ولی به تکلیف عمل کرده و تکلیف همه 
را نیز مشــخص کردند. پرداختن به شهیدان نوجوان که بیشتر آن ها 
گمنام و در عالم دنیا شــناخته نشده اند، ضرورتی است که باید انجام 
شود. »الله های نوجوان« بهترین الگو برای نسل نوجوان در هر دوره ای 
است. این در حالی است که از مظلومیت های مضاعف شهیدان نوجوان، 
غفلت از آنان است. در میان آثار فرهنگی-هنری تولید شده در موضوع 
دفاع مقدس سهم آثار تولیدی درباره شهیدان نوجوان بسیار اندك است. 
در حالی که شرح زندگی این خیل نورانی آثار و برکات بی نظیری دارد. 
جلب عنایت و نگاه باکرامت شــهیدان نوجوان انگیزه ای شد تا با قلم 

شکسته و ناقصم از شهیدان نوجوان بنویسم.

تا به حال چند جلد آن منتشر شده و چند جلد در دست س
نوشتن دارید؟

ابتدا قرار بود 110 داستان درباره 110 شهید نوجوان بنویسم تا در 

قالب کتاب منتشر شود، اما تعداد شهیدان نوجوانی که شناسایی 
کرده ام بیش از  300 نفر بودند. هر چند شناسایی بسیاری از شهیدان 
نوجوان دشوار و گاهی ناممکن است و این از مظلومیت های دیگر 
این عزیزان است، ولی به لطف خداوند توفیق یافتم 110 داستان 
را که نیت کرده بودم  به انجام برســانم. تعــداد 30 عنوان از این 
نوشته ها در 30 جلد توسط انتشارات آستان قدس رضوی )به نشر( 
چاپ شــد، ولی ادامه طبع آثار صورت نگرفت. خوشبختانه موفق 
شدیم داستان ها را در مجله »کیهان بچه ها« چاپ و این نوجوانان 
شهید را معرفی کنیم. انتشار داستان های »الله های نوجوان« در 
کیهان بچه ها همچنان ادامه دارد و اگر عمری باشــد قصد معرفی 

مستمر شهیدان نوجوان را دارم.

کل این داستان ها براساس واقعیت است و آیا نوجوان س
دختر هم در بین این شهدا هستند؟

الله های نوجوان حکایت نوجوانانی است که به شهادت رسیده اند 
و شهید قتال هستند. بیشــتر آن ها در جبهه جنگ شهید شده 

و تعدادی از آنان در حمله های کور تروریســتی به خیل شهیدان 
پیوســته اند. در این 110 داستان بیش از 20 شهید نوجوان دختر 
وجود دارد که ناجوانمردانه و مظلومانه شهید شده اند. حکایت آنان 

جگر را می سوزاند و اشک انسان را درمی آورد.

ایجاد شناخت از شــهدای نوجوان هشت سال دفاع س
مقدس برای نوجوانان امروزی را تا چه حد الزم می دانید؟

بچه های امروزی همان بچه های دیروز جنگ و جبهه هستند. این 
ادعا اغراق نیســت. من هم در بین نوجوانان دفاع مقدس بوده ام و 
هم با کودکان و نوجوانان امروزی ســروکار دارم. تعدادی از رفقای 
نوجوانــم در کنارم در غربت بیابان ها و کوهســتان های جنوب و 
شمال غرب کشور جان دادند و من شاهد لحظه شهادت آن ها بودم 
و بدون اغراق اکنون که در جمع نوجوانان عزیز قرار می گیرم همان 
بچه ها را با همان روحیه می بینم. ما هر چقدر از شهیدان بگوییم 
به همان اندازه میوه های نورانی اش را در عرصه های مختلف زندگی 
فردی و اجتماعی می چینیم. شــهید یعنی برکت، نور، هدایت و 

بصیرت. این ها نیاز مستمر یک جامعه زنده تأثیرگذار هستند.

در وضعیت فعلی که رســانه های زیادی برای سرگرم س
کردن نوجوانان وجود دارد، کتاب هایی از این دست چگونه 

می توانند جای خود را باز کنند؟
در اینکه باید ما از ظرفیت ها و امکانات روز بهره ببریم، شکی وجود 
ندارد. ابزارها توان ما را وسعت می دهد، اما در مورد محتوا، شهادت 
موضوعی فطری  اســت و بر فطرت های پاك منطبق است. هر جا 
سخن از شهید باشد، راهش باز است. شهیدان برای همه مقدس و 
محترم هستند. این به هنر ما بستگی دارد که چطور این پیام پاك 
فطری را به ذائقه مخاطب بچشانیم و به جان و دلش بنشانیم. اگر 
در کنار کتاب، پیوست های متعددی تولید شود، تأثیر پیام تعمیق  

و اثربخش تر می شود.

با توجه به اینکه از زمان جنگ 40 سال گذشته، ترسیم س
فضای آن زمان جنگ را از منظر نوجــوان برای نوجوان 
امروزی چگونه انجــام دادید و چگونه توانســتید این 

حساسیت ها را لحاظ کنید؟
به قول شهید بزرگوار، ســردار حاج قاسم سلیمانی، ما ملت امام  
حسینیم. ملت ما ملت مجاهدت و شهادت است. همین االن هم 
در جنگیم، جنگی سخت تر، پیچیده تر و تخصصی تر. توجه دادن 
نوجوان به این امر کار سختی نیست. بچه ها این موضوع ها را خوب 
می فهمند. وقتی ببینند همسن و ســال های خودشان در جنگ 
نظامی چه کردند به تکلیفشان واقف تر می شوند و انگیزه بیشتری 

پیدا می کنند.

نظرتان در مورد کتاب های ترجمه شده برای مقطع سنی س
نوجوان چیست و  نویسندگان داخلی چه سهمی در بازار 

کتاب نوجوان دارند؟ چه باید کرد تا این سهم بیشتر شود؟
بستگی به کتاب دارد. بسیاری از کتاب های ترجمه در بستر فرهنگی 
دنیای غرب که برگرفته از فرهنگ مدرنیته است، تولید شده و این 
یک حقیقت است که مکتب و اندیشه مدرنیزم، ابتر است. این نوع 

آثار نمی تواند آورده ای برای کودکان و نوجوانان ما داشته باشد. 
اندك آثاری هم هستند که از فطرت پاك انسان سرچشمه گرفته 
و قابل استفاده اند که استفاده از این آثار بد نیست، اما چون ناشران 
ایرانــی قانون کپی رایت را رعایت نمی کنند بــه ازای آثار ترجمه 
نازل تریــن هزینه را می پردازند و این موضوع رقابت مؤلفان کتاب 
را در این میدان، یکسویه و آسیب پذیر کرده است. حمایت نهادها، 
متولیان و مســئوالن فرهنگی از کتاب ایرانی، یکی از راه حل های 

مشکل است.

حس و حال خودتان در نوشتن این کتاب ها چگونه است؟س
وقتی زندگی شــهید نوجوانی را می نویســم، حســرت، ندامت و 
احســاس حقارت در برابر شهید را با تمام وجود احساس می کنم. 
برای بسیاری از این شهیدان گریه کرده ام؛ چرا که همانند ساالرشان 

حضرت اباعبداهلل)ع( واقعاً مظلوم هستند.

گفت وگوی قدس با محمدحسین صلواتیان، نویسنده مجموعه کتاب 110جلدی برای شهدای دانش آموز

قلمی وقف »الله های نوجوان«

یادداشت

مهدی غالم حیدری، فیلم نامه نویس و روزنامه نگار
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر
کتاب جدید »رولینگ« پرفروش ترین در بریتانیا

مهر: کتاب جدید جی کی رولینگ که هفته پیش بــه بازار آمد، پرفروش ترین کتاب 
حال حاضر در بریتانیا شــد. با استقبال از کتاب جدید رولینگ خالق »هری پاتر« که 
با عنوان »خون دردسرســاز« منتشر شده، به پرفروش ترین کتاب در هفته اول انتشار 
از مجموعه کارآگاهی استرایک بدل شد. این کتاب با وجود همه مخالفت هایی که به 
تازگی با رولینگ می شود، در صدر بازار فروش کتاب بریتانیا جای گرفته است. »خون 
دردسرساز« که جدیدترین کتاب از مجموعه رمان هایی با محوریت شخصیتی به نام 
اســترایک است، با نام مستعار رولینگ یعنی رابرت گالبرایت منتشر شده و داستانش 
درباره یک قاتل زنجیره ای مرد است که با پوشیدن لباس زنان به فریب قربانیان خود 
می پردازد. پس از اینکه سایت »تلگراف« شخصیت این کتاب را یک قاتل سریالی ترنس 
خواند، بسیاری به این کتاب انتقاد کردند که با انتخاب چنین شخصیتی جامعه ترنس ها 
را در معرض خطر قرار داده است و از این کتاب به عنوان »سکوت بره های ترنس فوبیک« 
یاد کردند، اما رولینگ تاکنون پاسخی به این جنجال ها نداده و گفته است این شخصیت 
را بر مبنای دو قاتل در زندگی واقعی خلق کرده است. با این حال همه این جنجال ها 

تأثیری در فروش کتاب نداشته و شاید موجب فروش بیشتر آن هم شده باشد؛ چنانچه در هفته نخست انتشار این کتاب حدود 
۶5هزار نسخه از آن به فروش رسید. در این کتاب که 15 سپتامبر)25 شهریور( منتشر شد، کارآگاه کورموران استرایک به بررسی 
پرونده مفقود شدن مارگو بامبورو که یک شخصیت سیاسی برجسته است، می پردازد. این کارآگاه معتقد است: قاتل سریالی که با 

لقب »قاتل سریالی زنانه پوش« شناخته می شود، باید عامل این جنایت باشد.

سه گانه »سورنا« تکمیل شد  
افق: سومین جلد رمان سه گانه»سورنا« نوشته مسلم ناصری با عنوان »سورنا و حباب 
مرگ« به تازگی توسط نشر افق به بازار کتاب آمده است.  »سورنا و جلیقه آتش« عنوان 
رمان نوجوانی از مسلم ناصری است که سال 1388 از سوی انتشارات افق منتشر شد 
و توانســت برنده نهمین دوره جایزه کتاب فصل شود. ناصری در این رمان که در ژانر 
فانتزی تخیلی نوشــته شده، داستان شاهزاده نوجوانی به نام سورنا را بیان می کند که 
در قصر پدرش زندگی می کند. او که مادرش را از دســت داده از نامادری اش صاحب 
خواهری به نام رخشاد می شود. پس از تولد این نوزاد، سورنا متوجه می شود اسب ها و 
موجودات زنده قصر ناپدید می شوند. روزی سورنا به اصطبل اسب ها می رود و مشاهده 
می کند نوزادی اســب ها را می بلعد. وقتی به شاه می گوید، باور نمی کند و او را از قصر 
بیرون می اندازد. سورنا تالش می کند پی ببرد که موجودات زنده قصر چه می شوند و 
در این مسیر ماجراهایی برایش اتفاق می افتد، اما داستان سورنا به اینجا ختم نمی شود. 
ناصری ادامه این داستان را در دو جلد دیگر با عنوان »سورنا و تابوت ققنوس« و »سورنا 
و حباب مرگ« نوشته است که جلد سوم آن به تازگی منتشر شده است.  اشپخدر در 

جلد نخست می خواهد بر سورنا غلبه کند، در جلد دوم بر پدرش و در جلد سوم می خواهد بر همه موجودات غلبه کند و با گذاشتن 
قوز بر پشت افرادی که به آن ها تسلط پیدا کرده به جاودانگی برسد. در این شرایط وظیفه سورنا سنگین می شود و در این تالطم 
مجبور می شود بر پشت خودش هم قوز بگذارد تا بتواند دردی را که دیگران می کشند درك کند و جامعه را نجات دهد. »سورنا 
و حباب مرگ« با  240صفحه و قیمت 29 هزار تومان به تازگی در دسترس عالقه مندان به خواندن آثار فانتزی قرار گرفته است.

      صفحه 12

هیئت 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 
  1399/03/26 م��ورخ  ش��ماره139960308001000846    رای 
هیئ��ت اول/دوم موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا بهش��تی 
پ��ور فرزند موال بش��ماره شناس��نامه 11 ص��ادره از بیرجند وکدملی 
0652762611  در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت140/58متر 
مربع قسمتی از پالک1396-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو 
ح��وزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زینل دس��تیگردی  محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم 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 س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9906229
تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 05 /1399/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت 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 
م��ورخ 1399/05/25   ش��ماره  139960308001001652   رای 
هیئ��ت اول/دوم موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای هاشم ارجمند 
فرد  فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 66 صادره از بیرجند  وکدملی 
0651779847  در ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 434/225 متر 
مربع قس��متی از پالک 203 فرعی از 124 � اصلی واقع در خراس��ان 
جنوب��ی بخش دو حوزه ثب��ت ملک بیرجند از مح��ل مالکیت  علی 
اعتباری��ان  محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اط��الع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگه��ی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت ی��ک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9906278
تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 05 /1399/07                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

صورتجسله افراز پالک یک فرعی از 64ـ  اصلی بخش 4 بیرجند 
حسب دستور مورخه 99/04/16 ریاست اداره متبوعه ذیل تقاضای خام حوا حاجی زاده مبنی بر افراز سهام مشاعی خود از پالک یک 
فرعی از 64 � اصلی بخش 4 بیرجند ایمجنابان محمد علی میری و سید کمال الدین حسینی نماینده نقشه بردار ثبت بیرجند در ساعت 
10 صبح مورخ 99/04/16 به محل وقوع ملک عزیمت و پس از بررسی سوابق ثبتی مشخص گردید اسناد مالکیت پالک یک فرعی از 
64 � اصلی بنام خانم ها کنیز و حوا و آمنه ش��هرت همگی حاجی زاده و آقای علی حاجی زاده به میزان 212/4 و 212/4 و 212/4 و 
424/8 سهم صادر وتسلیم گردیده است و سایر مالکین مشاعی نیز عبارتند از حسن صفری 28 سهم ، فاطمه علیپور 80سهم ، حسن 
رمضانی 120 سهم و نساء محمدی گولک 150سهم از کل 1440 سهم سپس خانم حوا حاجی زاده تقاضای افراز حصه مشاعی خود از 
سایر مالکین مشاعی نموده که مراتب دعوت از سایر مالکین مشاعی در روزنامه خراسان امروز به شماره 4179 در تاریخ 1399/02/14 
منتشر گردیده است باتوجه به اینکه عملیات ثبتی پالک مذکور خاتمه یافته و سند مالکیت نیز صادر و تسلیم گردیده در خصوص افراز 
آن مراتب طی ش��ماره 4272 /301/99 � 99/05/14 � از مدیریت محترم جهاد کش��اورزی خوسف استعالم و جهاد کشاورزی نیز طی 
نامه شماره 99/2/59579 � 99/5/14 با افراز موافقت نموده است لذا ابتدا حدود قطعه افارزی و سپس حدود باقیمانده پالک یم فرعی 

از 64 � اصلی بخش 4 بیرجند تعریف می گردد . 
قطعه یک ک شش��دانگ یکباب مرغداری مشتمل برتاسیسات به مس��احت 10011/64 متر مربع حقوق ارتفاعی : مورد افراز از داخل 
باقیمانده پالک یک فرعی از 64 � اصلی و پالک دو فرعی از 740 � اصلی اراضی ملی حق عبور و مرور و عمران و آبادانی دارد که جهت 
مورد تقاضا پالک س��ه فرعی از یک فرعی از 64 � اصلی بخش 4 بیرجند منظور گردید حدود و مش��خصات شماال: بطولهای 37/81 و 
11/89 و 57/27 و 28/93 متر درب و دیواریست به باقیمانده پالک یک فرعی از 64 � اصلی جهت آن4 فرعی منظور شده شرقاً به طور 
غیر مستقیم به طول های 30/91 و 19/09 و 11/34 و 29/36 و 1/57  متر دیواریست به پالک 4 فرعی از یک فرعی از 64 اصلی جنوبا: 
1� بطولهای 0/80 و 30/13 متر دیواریست به اراضی ملی پالک 740/2 � اصلی 2 � بطول 57/61 متر دیواریست به پالک 4 فرعی از 
یک فرعی از 64 � اصلی غربا : بطولهای 9/09 و 9/44 و28/89 و13/17 و 10/51ئ 25/44 متر دیواریست به باقیمانده یک فرعی از 64 

� اصلی که این قطعه در سهم خانم حوا حاجی زاده متقاضی افراز قرار گرفت . 
قطعه دو : ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 63603/70  متر مربع باقی مانده پالک ک فرعی از 64 � اصلی بخش 
4 بیرجند که جهت آن پالک چهار فرعی از یک فرعی از 64 � اصلی بخش 4 بیرجند منظور گردیده . حدود و شمخصات : شماال: 1� 
بطول 85/69 متر مرزیست به اراضی دزدوک 2� بطول 4/62 متر مرزیست به اراضی دزدوک 3� بطول 13/59 متر که این قسمت شرقی 
می باشد 4� بطول 25/49 متر که این قسمت نیز شرقی می باشد 5 � که شرقی است بطول 31/83 مترمرزیست به پالک 2 فرعی از 
740 � اصلی 6 � بطول 51/50 متر مرزیست به پالک دو فرعی از 740 � اصلی 7 � که غربی است بطولهای 10/61 و 29/71 و 04 /13 
متر مرزیست به پالک دو فرعی از 740 � اصلی 8 � که غربی است بطولهای 22/47 و 25 و 14/32 متر مرزیست به اراضی ملی 740/2 
� اصلی 2 � که جنوبی است بطور غیر مستقم بطولهای 41/97 و 60/84  3� بطورغیر مستقیم بطولهای 29/63 و 42/62 و 53/15 و 
43/29 مترمرزیست به اراضی ملی 740/2 � اصلی 4 � که جنوبی است بطول 17/09 متر مرزیست به اراضی ملی 740/2 � اصلی 5 � 
بطولهای 35/94 و 51/20 متر مرزیست به پالک 740/2 � اصلی 6 � بطول 38/21 متر مرزیست 7 � که جنوبی است بطول 21/84 متر 
8 � بطول 59/37 متر مرزیست به اراضی ملی 740/2 � اصلی جنوبا : 1 � که غربی است بطول 47/96 متر مرزیست به پالک 740/2� 
اصلی به اراضی ملی 6 � بطول 30/04 متر مربع 5� که غربی است بطول 47/93 متر مرزیست به پالک 740/2 � اصلی به اراضی ملی 6 
� بطول 25/20 متر مرزیست به اراضی ملی 740/2 � اصلی 7 � که غربی است بطور غیر مستقی بطولهای 1/57 و 29/36 و1/34و19/09 
و 30/91 متر به دیوار پالک سه فرعی از 64 � اصلی 9 � که شرقی است بطولهای 28/93 و 57/27 11/89 و 37/81متر به دیوار پالک 
سه فرعی از 64 � اصلی 9 � که شرقی است بطولهای  25/44 و10/51و13/17و28/89و9/44و9/09 متر به دیوار پالک سه فرعی از 64� 
اصلی 910 � که شمالی است بطول 57/61 متر به دیوار پالک سه فرعی از 64 � اصلی 11 � بطول 38/28 متر مرزیست به اراضی ملی 
12 � بطول 124/53 متر مرزیست به اراضی ملی غربا : 1 � بطولهای 32/50 و  39/80 متر مرزیست به تپه لون و خانه های  خاکوک 
2� که شمالی است بطول 26/84 متر مربع 3 � بططول 17/74 متر 4 � بطول 26/72 متر که این قسمت جنوبی است مرزیست به 
تپه های لونخانه خاکوک 6 � بطول 19/34 متر 7 � که ش��مالی اس��ت بطول 19/25 متر 8 � که جنوبی اس��ت بطول 17/71 متر 
مرزیس��ت 9 � بطول 67/45 متر مرزیس��ت به تپه های لون و خانه های کاخکوک 10 � که ش��مالی است بطول 73/59 متر 11 � 
بطور غیر مس��تقیم بطولهای 41/23 و 36/88 و 71/68 متر مرزیس��ت به اراضی ملی پالک 740/2 � اصلی 12 � که جنوبی است 
بطول 50/29 متر مرزیست به اراضی پالک 740/2 � اصلی 13 � بطول 27/50 متر مرزیست به اراضی ملی پالک 740/2 � اصلی 

که این قطعه در سهم سایر مالکین مشاعی قرار گرفت  
متقاضی افرار                                               نماینده ثبت                                                     نقشه بردار 

حوا حاجی زاده                                              محمد علی میری                                  سید کمال الدین حسینی 
تصمیم مسوول واحد ثبتی : 

ب��ا مالحضه گزارش نماینده و نقش��ه بردار ثبت به ش��رح ف��وق و باعنایت به نامه ش��ماره 59579 / 2 / 99 � 1399/5/14 جهاد 
کش��اورزی شهرستان خوسف که با افراز موافقت نموده اس��ت لذا با افاراز ملک مورد تقاضا بشرح صورت مجلس تنظیمی موفقت 
می گردد لذا وفق ماده 6 � آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مش��اع به کلیه ش��رکاء پالک مورد تقاضا ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی داش��ته باش��ند وفق مقررات ماد 2 قانون موصوف ظرف مهلت 10 روز از تاریخ اعتراض خود را به دادگاه شهرستان محل 

وقوع ملک تسلیم نمایند .  آ-9907000
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