
طبری زیر تبر
پیــش از این ها »زاکانــی« درباره یک 
عنصر فاســد در قوه قضائیه حرف زده 
و گفته بــود ایــن آدم، دو رئیس قوه 
را بیچاره کرده اســت. همان موقع هم 
معلوم بود باید منتظر خبرهای تاز ه ای 
درباره عنصر فاســد باشیم. وقتی یک 
عضو کمیســیون قضایی مجلس خبر 
دســتگیری »اکبر اتباعی طبری« را تأیید کرد، ماجرا در فضای مجازی 
هم داغ شد. دیروز کاربران فضای مجازی با هشتگ #طبری و نوشته های 
زیر، نســبت به دستگیری معاون اجرایی سابق قوه  قضائیه واکنش نشان 
دادند: »رد پای طبری در شرکت های خودروسازی بخصوص ایران خودرو 
در دهه هشــتاد هم وجــود داره... طبــری زیر تبر قانــون... مهم ترین 
کســب و کار یک آدم فاسد در سیســتم دولتی، کارچاق کنی است که 

طبری استاد این کار بود...«. 

خودتو بنداز پایین
ممکن اســت مدیران و یــا کادر فنی 
تیــم پرســپولیس خیلــی هواخــواه 
»کنعانی زادگان« باشند و برای همین 
هر طور شــده امــکان انتقالش به تیم 
پرطرفــدار پایتخــت را فراهــم کرده 
اما گویا هواداران پرسپولیس  باشــند، 
خیلی دل خوشــی از این مدافع جوان 
و ملی پوش ندارند و سینه چاک حضورش در پرسپولیس نیستند. کنعانی 
زادگان هم که خودش این را می داند پس از قطعی شــدن قراردادش با 
پرســپولیس بارها اینجا و آنجا گفته بــود تالش دارد دل هواداران را هر 
جور هســت به دســت بیاورد. در ادامه همین ماجرا »علیرضا بیرانوند« 
دیروز در الیو اینســتاگرام کنعانی زادگان حاضر شــد و برایش نوشت: 

»حسین! خودتو بنداز پایین از طبقه باال، هوادارا حال کنن داداش«!

هیچ شراکتی نداشتم
ماجراهــای »هادی رضــوی« و بانک 
ســرمایه آن قدر ها گســترده و جالب 
بود که حاشــیه ها و شــایعاتش، دامن 
آدم های بی ارتباط به این پرونده مفاسد 
اقتصــادی را هم بگیــرد. یک موردش 
»الیاس  تهران.  پسر شــهردار ســابق 
قالیباف« مدتی پیش از ســوی برخی 
جریانات در فضای مجازی متهم به شــراکت و همدستی با هادی رضوی 
شــد. حاال فرزند قالیباف با انتشار پستی در اینستاگرام توضیح داده که: 
»من هیچ شــراکتی با آقای ســید محمدهادی رضوی نداشتم و ندارم. 
ایشان سال ها پیش، مدتی عضو علی البدل هیئت مدیره مؤسسه آموزشی 

بودند... 
بنــده هم یک عضو هیئت مدیره آن هســتم و اصوالً شــراکت در یک 
مؤسســه خیریه بی مبنا اســت... ضمناً عکس منتشره از پدرم با جمعی 
که )هادی رضوی هــم حضور دارد( مربوط به هفتــه آخر انتخابات در 
سال ۱۳۹۲ است که به فراخور آن ایام طبیعتاً افراد بسیاری آنجا حضور 
پیدا می کردند که حتی مســئولیتی در ســتاد نداشتند. فقط در منطق 
تخریب کنندگان است که داشتن عکس مشترک اتهامات را نیز مشترک 

می کند«!

مجید تربت زاده: بشر از نخستین روزهایی که پا به 
جهان گذشت، وقتی از پس دشواری های عصر حجر و 
زندگی در کنار ماموت ها و دایناســورها برآمد و جای 
پایش روی زمین محکم شد، چشمش به توپ نقره ای 
رنگی افتاد که وسط آسمان جا خوش کرده بود و انگار 
او را به طرف خودش فرا می خواند. نخســتین آرزو و یا 
رؤیای رفتن به ماه، شاید مربوط به همان دوران باشد. 
ماه و پا گذاشتن روی آن، هزاران و بلکه چند میلیون 
ســال برای انسان و اجدادش، آرزو و رؤیا ماند تا اینکه 
۱54 ســال پیش، ژول ورن پیدا شود و با قوه عجیب 
و غریب تخیلش در یک داســتان، بشر را به آرزویش 
برســاند. با این همه فرزندان انسان های اولیه و حتی 
نو ه های ژول ورن مجبور شدند برای سفر واقعی به ماه 
بیشتر از ۱00 سال دیگر صبر کنند. امروز پنجاهمین 
ســالگرد سفر»آپولو۱۱« به فضاســت. ماه نشینی که 
می گویند برای نخســتین بار توانست پای انسان را به 

کره ماه باز کند. 

 آپولو11
آرزوی چند هزار ســاله، تالش های علمی، هزینه های 
هنگفت و سرســام آور و... همه و همه شــان دست به 
دســت هم دادند تا انسان نخســت به فضا برود و بعد 
هم خیلی بلندپروازانه تر در ماه فرود بیاید و حتی روی 
سطح آن قدم بزند. اما این اظهارنظر، فقط دیدن یک 
روی سکه است. یعنی در این پیشرفت یکباره و سریع 
انسانی که هزاران سال در آرزوی رسیدن به ماه پروبال 
زده بود، نمی شود از نقش سیاست و رقابت های سیاسی 
غافل ماند. در اوج دوران جنگ سرد، روس ها در مسابقه 
فضایی، گوی ســبقت را ربوده و به فضا رسیده بودند. 
آمریکا و غرب با آن همه دک و پُز علمی و سیاسی حاال 
باید عقب افتادنشــان را هر طور بود جبران می کردند. 
برای همین رئیس جمهورشــان - کنــدی - جلوی 
چشم و گوش همه مردم کشورش قول داد دانشمندان 
کشــورش بزودی و تا پیش از رســیدن سال ۱۹70 
میالدی پای بشر را به ماه برسانند. همین طور هم شد 
و ســرانجام در ســال ۱۹6۹، بعد از پروازهای موفق و 
ناموفق چند آپولو، موشک »ساترن 5« آپولوی ۱۱ را با 

»نیل آرمسترانگ« و دو همراهش به فضا برد. 

 گام کوچک یک فضانورد
منابع و اســناد به جا مانده از آن روزها، داستان را این 
طور روایت کرده اند: »هدف فضاپیمای آپولو ۱۱، فرود بر 
نقطه ای خاص و ایمن از ماه بود... سه دقیقه مانده به فرود، 
ســفینه افتاد توی چاله های فضایی، مثل توپ در فضا 
چرخید و بعد هم با سرعت به سمت ماه  رفت... زنگ های 
خطر، همه جا را روی سرشان گذاشته بودند و ر ایانه های 
دهه 60، مدام هشــدار می دادند که توان پردازش این 
همه اطالعات با ســرعت باال را ندارند... سوخت سفینه 
هم تقریباً داشــت تمام می شد... آرمسترانگ با نگاه به 
ســطح ماه فهمید که ســفینه دارد مستقیم به طرف 
تخته سنگ ها می رود... اگر کاری نمی کردند، سفرشان با 
یک انفجار بزرگ به پایان می رسید... او هدایت سفینه را 
از دست را یانه های تنبلی که کامالً گیج می زدند، گرفت 
و خودش پشت فرمان نشست... چند بار مسیر سفینه 
را عوض کرد و ســرانجام جای مناسبی برای فرود پیدا 
شــد... کمتر از ۳0 ثانیه مانده به فرود بر ماه، سفینه را 
خاموش کرد تا ســاعت ۲0 و ۱7 دقیقه و ۳۹ ثانیه روِز 

۲0 ژوئیه ۱۹6۹، نخستین فضاپیمای حامل انسان روی 
ماه فرود بیاید. پایه های فضاپیما، 5 تا ۱0 سانتیمتر در 
خاِک ماه فرو رفت... فضانــوردان اما آماده بودند تا اگر 
اتفاق ناجوری افتاد، بسرعت از ماه دور شوند... سرانجام 
نیل آرمسترانگ، چند ساعت بعد یعنی ساعت ۲ و 56 
دقیقه روز ۲۱ ژوئیه، در یک لحظه تاریخی، پای چپش 
را روی ماه گذاشت و جوری که دانشمندان مستقر در 
ناسا و همه انسان های روی زمین بشنوند، گفت: »این 
گامی کوچک برای یک انســان و جهشی بزرگ برای 

بشریت است«.

 دروغ 30 میلیارد دالری
شاید روس ها زیاد خوشحال و خشنود نبودند، اما این 
روز به یاد ماندنی را همه انسان ها در شرق و غرب دنیا 
جشن گرفتند. آمریکایی ها از اینکه سرانجام پای انسان 
را به ماه باز کرده بودند، غرق در شــادی و غرور بودند. 
فیلم و عکس  های آپولــو۱۱ و فضانوردانش تا مدت ها 
صفحات سینما، تلویزیون و روزنامه را رها نمی کردند. 
آپولوهای بعدی هم به ماه اعزام شدند و هر بار سنگی 
یا مشتی از خاک و تصاویر مختلف را مخابره کرده و با 
خودشــان می آوردند. در حالی که به نظر می رسید از 
حاال به بعد دانشــمندان به فتح سیار ه های دیگر فکر 
خواهند کرد، چند سال بعد، نخستین حرف و حدیث ها، 
بدگو یی ها و شــک و شبهه ها درباره دروغ و ساختگی 
بودن ســفر به ماه، نه از منابع خبری رقیب شــرقی - 
شــوروی - بلکه از رســانه های آمریکایی ســردرآورد 
و دنیــا را با بهت و حیرت رو به رو کــرد. این در حالی 
بود که »آپولو۱7« نیز ســفر موفقیت آمیزش به ماه را 
تمام کرده بود! ســال ۱۹74 کارمند یکی از بنگاه های 
انتشــاراتی وابســته به یکی از شــرکت های سازنده 
موتورهای موشک ساترن 5 کتابی با نام: »ما هرگز به 
ماه نرفته ایم، کالهبرداری ۳0 میلیارد دالری آمریکا« را 
منتشر کرد. »بیل کیسینگ« در این کتاب مدعی بود 
پای هیچ فضانوردی به ماه نرسیده و تصاویر و فیلم های 
منتشر شده تا آن روز هم کار استودیو های فیلم سازی و 

حقه های سینمایی بوده است!

 باد نمی وزد
کمی بعد هم فیلم سینمایی »کاپری کورن۱« که نشان 
می داد سیاستمداران آمریکایی چگونه فیلم سفر به مریخ 
را در روی زمین می ســازند و به جای واقعیت به مردم 
قالب می کنند، روی پرده رفت تا ماجرا داغ و داغ تر شود. 
طرفداران جعلی بودن این سفر، عالوه بر دالیل سیاسی از 
جمله همان عقب ماندگی آمریکایی ها در مسابقه فضایی 
با شــوروی، دالیل علمی زیادی را هم برای ادعایشان 
مطرح می کردند. مثالً اینکه چطور در ماهی که نه باد 
می وزد و نه جریان هوایی هســت، فیلم ها و عکس ها، 
پرچم آمریکا را نه در حالت افتاده بلکه به اهتزاز درآمده 
نشان می دهند؟ چرا رد پای فضانوردان روی ماه نقش 
می بندد، اما فضاپیمایی با آن وزن و عظمت، رّدی از خود 
روی ماه به جا نمی گذارد؟ چرا هیچ ستاره ای در آسمان 
دیده نمی شود و... چراهای بسیار دیگری که سبب شد 
هر روز به تعداد طرفداران نظریه دروغ بودن سفر به ماه 
اضافه شــود. در طول سال های بعد اگرچه دانشمندان 
ســازمان فضایی آمریکا بارها و بارها با دالیل و مدارک 
محکم، پاسخ همه شــبهه ها را دادند، اما شکی که در 
این باره به جان همه افتاده بود به طور کامل ریشه کن 

نشد. مثل آتش زیر خاکستر باقی ماند تا هر از چندی 
به  بهانه های مختلف، دوباره شعله بکشد و یک معما به 

معماهای جدید اضافه کند.

 نظریه توطئه
۱5 فوریه ســال ۲00۱ که می شود ۲5 بهمن ۱۳7۹، 
شــبکه تلویزیونی فاکس مستندی یک ساعته درباره 
سفر به ماه تهیه کرد. این فیلم با عنوان »نظریه توطئه: 
آیا ما بر ماه فرود آمدیم؟« و با اجرای میچ پلیگی یکی 
از بازیگران سریال ایکس فایلز پخش شد. در این فیلم 
ادعاهای پیشین در کنار تصاویر و عکس های منتخب 
قرار می گرفت و با ســاختاری حرفه ای درباره اینکه آیا 
ســفر به ماه صورت گرفته اســت یا نه، بحث می کرد. 
این مســتند آن قدر تأثیرگذار بود که برخی از آمارها 
نشــان می داد پس از پخش آن تعداد طرفداران نظریه 
توطئه و دروغ بودن ســفر به ماه از حدود 5 درصد به 
۲0 درصد افزایش یافته اســت!به این ماجرا، تصاویری 
را هم اضافه کنید که یک نفر با نام کاربری »استریپ 
َکپ۱« در»یوتیوب« منتشر کرد این تصاویر مربوط به 
فرود آپولوی ۱7 روی ماه بود و وقتی روی کاله فضانورد 
آن زوم می کردید، داخل شیشــه جلوی صورتش که 
مثل آینه عمل می کرد، می شد تصویر مردی را با لباس 
معمولی و موهای بلند دید. این کاربر پرســیده بود: به 
نظر شما یک نفر بدون لباس فضانوردی و با این تیپ 
روی کره ماه چکار می کند، چگونه می تواند زنده بماند؟ 
انتشــار این تصویر ثابت می کرد که تصاویر مربوط به 
حضور فضانوردان در کره ماه، در واقع در استودیوهای 
روی زمین تهیه شده و مثالً کم دقتی تهیه کنندگانش 

سبب لو رفتن آن ها شده است!

 آپولو20
یعنی معمای آپولوها قرار نبود حل یا فراموش شــود. 
اگرچــه بعدها اعالم شــد تصاویر منتشــر شــده در 
»یوتیوب« دســتکاری شــده بود، اما ایــن ماجرا اثر 
خودش را گذاشــت. داســتان ها یکی پس از دیگری 
ســاخته می شد و شک مخاطبان به فتح ماه را بیشتر 
می کرد. آماری منتشر  می شد که نشان می داد بیشتر 
فضانوردان و دانشــمندان حاضر در پروژ ه های مختلف 
آپولو، از آرمســترانگ که فضانورد اصلی بود بگیرید تا 
برخی کارمندان، همه شــان در حاد ثه ای مشــکوک 
کشته شده اند! تا وقتی مسئوالن »ناسا« توجیه و پاسخ 
مناســبی برای این آمار پیدا می کردند، فیلمی تخیلی 
مانند »آپولو۱8« اکران می شد و سؤال تازه ای را پیش 
روی مخاطبانش می گذاشــت: چرا با وجود چند سفر 
موفق به ماه، آمریکایی ها و روس ها، دیگر هرگز به ماه 
ســفر نکردند؟ این پرسش اگرچه پاســخ داده شده و 
آمریکا یی  ها اعالم کرده انــد پروژه های آپولو ۱8، ۱۹ و 
حتی ۲0 را در دست بررسی داشته اند، اما هزینه های 
هنگفت، آن ها را از دنبال کردن کار پشیمان کرده است، 
با این وجود آتش شک و تردیدی که از همان سال های 
نخست پا گذاشتن بشــر روی ماه به جان همه افتاد، 
هنوز هم خاموش نشده و خیلی ها را پیدا می کنید که 
محال اســت بپذیرند انسان پایش به ماه رسیده است. 
خدا می داند، شــاید این گروه از انسان ها، رؤیا داشتن 
را دوست دارند و نمی خواهند بشر سال های باقی مانده 
از زندگی اش را روی زمین بدون حس و حال و آرزوی 

سفر به ماه بگذراند! 

حرص نخورید!
ایــن مطلب خیلــی مقدمه چینی 
روزگاری  در  یعنــی  نــدارد.  الزم 
که هر چنــد روز یک بــار یا خبر 
دستگیری چند شکارچی غیرمجاز 
می رســد یا خبرهای زخمی شدن 
چند محیط بــان و گاهی هم خبر 

احتمال انقراض فالن گونه حیوانی، خیلی سخت است که بخواهیم درباره منت 
گذاشــتن شکارچی های خارجی، روی سر ما ایرا نی  ها حرف بزنیم. پس لطفاً 
بخش هایی از گزارش محیط زیستی »تسنیم« را بخوانید و سعی کنید حرص 
نخورید: »در حالی که ســازمان حفاظت محیط زیست در یک سال گذشته 
با وجود تمام انتقادات، صدور مجوزهای شــکار را اقدامی ارزآور و در راستای 
حفاظت از حیات وحش کشور معرفی کرده حاال نوبت به شکارچیان خارجی 
رسیده تا پس از به گلوله بستن حیات وحش کشورمان در برابر دوربین، شکار 

در ایران را منتی بر سر مردم ایران قلمداد کنند.
آصیف ایلیاســو، شــکارچی اهل جمهوری آذربایجان و دست اندرکار یکی از 
شرکت های بین المللی برگزارکننده تورهای شکار که در سال های گذشته بارها 
با همکاری شرکت گردشگری یاسمین پارسه در ایران، شکارچیان خارجی را 
به زیســتگاه های شاخص ایران آورده و کنارشان، گونه هایی چون کل، قوچ و 
آهو را شکار کرده، بتازگی فیلمی از آخرین تجربه شکارش در استان یزد را در 

فضای مجازی منتشر کرده است.
در این فیلم، ایلیاســو پس از کشتار یک قوچ و یک کل در حالی که الشه 
قوچ را در برابر دوربین نگه داشــته، می گوید: در ایران افرادی هستند که 
از وضعیت مربوط به شــکار برای کســب محبوبیت استفاده می کنند، اما 
کسانی که آگاه و اهل تفکر هستند می دانند ما به صورت قانونی و با مجوز 
شــکار می کنیم؛ پس عاقل باشید و قدر آنچه را که برای مردم ایران انجام 

می دهیم، بدانید!

یک جفت کفش چقدر آب می برد؟
هر چقدر هــم آدم اقتصادی، اهل 
حساب و کتاب و صرفه جو باشید، 
محال اســت تا حاال هنگام خرید 
کفش، کاله و لبــاس به این فکر 
کرده باشــید که مثاًل برای تولید 
یک پیراهن یا شــلوار، چقدر آب 

مصرف می شود؟ اصاًل مگر پوشــاک، هندوانه و یا سردرختی هستند که 
برای تولیدشان، آن هم در این بحبوحه بی آبی، آب مصرف کنیم؟ 

برای اینکه پاســخ این پرســش را پیدا کنید، توجه شما را به مطلبی که 
دیروز »ایســنا« دربــاره بازتولید و باز طراحی لباس منتشــر کرد، جلب 
می کنیم: »خیلی غیر قابل تصور نیست که بگوییم برای تولید یک دست 
تیشرت و شلوار جین نزدیک به ۲0 هزار لیتر آب و برای تولید یک جفت 
کفش چرم تقریباً 8000 لیتر آب نیاز اســت... باید بدانید که صنعت مد 
پس از نفت، آالینده ترین صنعت دنیاست. میزان گاز گلخانه ای که صنعت 
مد تولید می کنــد از مجموع میزان گاز گلخانه ای صنعت کشــتیرانی و 
هواپیمایی هم بیشــتر است... یک طراح لباس ایرانی کمپینی به نام »مد 
یا مصرف گرایــی« راه انداخته و از همه دعوت می کند که به جای خرید 
لباس جدید، ســری به کمد لباس های قدیمی شان بزنند و لباس هایشان 

را »بازطراحی« کنند...«.

 مجازآباد
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ورزش

 شاگردان محمد بنا 
در راه لهستان 

کاسیاس از فوتبال 
خداحافظی کرد

روزگار رادیویی
رقیه توسلی: آقای راننده که رادیو را روشن می کند، پرتاب می شوم به گذشته. 

به دورهایی که صبح هایش با االن ما خیلی توفیر داشت.
پای ناشــتایی هایی که تویش »تقویم تاریخ« پخش می شد و یک جورهایی 
خوابالود موظف بودیم رخدادهای فرهنگی، هنری، علمی ایران و جهان را همراه 

لقمه های پنیر و چای شیرین قورت بدهیم.
به دهه هفتادی که »عباس شــیرخدا« اجرای زنده داشت و با حماسی خوانی 

معرکه اش می بردمان زورخانه و جال می انداخت به روحمان.
بعد تا جا داشــت ضرب و زنگ و گود و میل و کباده در ما جان می گرفت و 

صدایی که َسر می داد: علی سرور پهلوانان بود / علی زیور نامداران بود
خدا می داند چقدر گره خورده بودیم به این جعبه صدادار... خدا می داند چقدر 
جمعه ها این وســیله سیم دار را بیشــتر دوستش می داشتیم به خاطر »قصه 
ظهر جمعه«... به خاطر پتانسیلی که در کیفورسازی از خودش بروز می داد... 
به خاطر هندوانه های لب شــتری و تخمه هایی که وقِت داستان گویی نقال، 

سهممان می شد.
یاد سحرهای ماه رمضان و دعای ابوحمزه ثمالی می افتم. یاد آقاجان که برای 

خواباندن نوه ها از این دستگاه به عنوان الالیی استفاده می کرد.
غرق گذشــته های دورم که مجری شــوخ و شــنگ برنامه، سریع السیر برم 

می گرداند به حال. حواسم پرت سبکسری کالم و لودگی اجرایش می شود.
بــه خودم می گویم کاش آقای راننده موج گیرنده را عوض کند که این اتفاق 

نمی افتد.
دچار سرخوردگی آنی می شوم. دلم نمی خواهد قشنگی های این جعبه جادویی 

برایم درهم بشکند. کرایه را حساب می کنم و پیاده می شوم.
هوای خیابان خوب تر است و تیرماه، همقدمم می شود زیر پوست شهر.

دقیقه ای نمی گذرد که بسرعت فشنگ، یک زرد قناری پیش پایم ترمز می زند. 
از آن ها که لختی چون می گــذرد به خودت افتخار می کنی که خاطراتت را 
نجات دادی و نگذاشتی آن مرکب قبلی، موج به دردنخوری را به گوش هایت 

تحمیل کند.
آقای راننده َسرصبحی روی کانالی است که آهنگ اصیل وطنی پخش می کند. 

جوری که انگار نشسته ای ردیف اول کنسرت. یکپارچه گوش می شوی.
می رسم به مقصد؛ اما »شهرام ناظری« در تاکسی می ماند و دور می شود... و من 

و نوستالژی های رادیو پا می گذاریم به روز کاری تازه.

برانکو: پرسپولیس پولم را می داد جدا نمی شدم

غرامت بده نیستم
برانکــو ایوانکوویــچ درباره شــکایتش از باشــگاه 

پرســپولیس به فیفا به صحبــت پرداخت. او در 
گفت وگو با ایســنا عنوان کرد که هفته آینده از 

باشگاه سابقش شکایت خواهد کرد. 
ابتدا درباره مطالباتتان از باشگاه پرسپولیس 

صحبت کنید. این باشــگاه مدعی شده که 
قصد دارد از شما به فیفا شکایت کند. 

بله من هم می خواهم از پرسپولیس شکایت کنم. در 
حال حاضر در حال تهیه مدارک الزم هستم تا هفته 
آینده آن ها را به فیفا ارسال کنم چون موضوع من 

و پرســپولیس باید از طریق فیفا پیگیری شود. 
آن ها به هیچ کدام از وظایفشان در قبال من و 

دستیارانم عمل نکردند.
باشگاه پرسپولیس مدعی است شما 
باید نزدیک به یک میلیون یورو به 
کنید  پرداخت  غرامت  باشگاه  این 
اینکه قراردادتان  آن هم به خاطر 

را یکطرفه فسخ کردید
من وکیلم را به این جلســه فرستادم 
چــون قصد داشــتم توافــق کنیم و 
دوستانه مشکل را حل کنیم. در جلسه 

وکیل من و باشگاه آن ها ...

باالتر از خبر

باور می کنید؟

روزمره نگاری

 همه حرف و حدیث های سفر انسان
 به سیاره نقره ای

رؤیای ماه

گفت و گو با محمد خسروی راد به انگیزه انتشار »نقل گیتی« 
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ورزش: برانکو ایوانکوویچ درباره شــکایتش از باشگاه 
پرســپولیس به فیفا به صحبت پرداخت. او در گفت وگو 
با ایســنا عنوان کرد که هفته آینده از باشــگاه سابقش 

شکایت خواهد کرد. 

   ابتدا درباره مطالباتتان از باشــگاه پرسپولیس 
صحبت کنید. این باشگاه مدعی شده که قصد دارد از 

شما به فیفا شکایت کند. 
بله من هم می خواهم از پرســپولیس شکایت کنم. در حال 
حاضر در حال تهیه مدارک الزم هستم تا هفته آینده آن ها را 
به فیفا ارسال کنم چون موضوع من و پرسپولیس باید از طریق 
فیفا پیگیری شود. آن ها به هیچ کدام از وظایفشان در قبال من 

و دستیارانم عمل نکردند.

   باشگاه پرسپولیس مدعی است شما باید نزدیک 
به یک میلیون یورو به این باشگاه غرامت پرداخت 
کنید آن هم به خاطر اینکــه قراردادتان را یکطرفه 

فسخ کردید
من وکیلم را به این جلسه فرستادم چون قصد داشتم توافق 
کنیم و دوستانه مشکل را حل کنیم. در جلسه وکیل من و 
باشگاه آن ها رسماً گفتند که هیچ پولی پرداخت نمی کنند. 
به همین خاطر تصمیم گرفته ام رسماً به فیفا شکایت کنم. 
می دانم که مدیران حال حاضر باشگاه پرسپولیس با این کارها 
می خواهند مرا مقابل هواداران قــرار بدهند ، اما آن ها واقعاً 
دروغ می گویند و این دروغگویی ها اخالق نامتعارف آن ها را 
نشان می دهد . واقعیت این است که آن ها به مربیان و بازیکنان 
ساالنه ۲۰ الی ۳۰ درصد از قراردادشان را پرداخت می کنند. 

با علم به اینکه آن ها بی کفایت هستند اما می خواهند با مطرح 
کردن شکایت از من بار مسئولیت را از روی دوششان بردارند. 
واقعاً نمی دانم در کجای دنیا یک مربی را بدون اینکه یک یورو 

دریافتی داشته باشد به مرخصی پایان سال می فرستند؟ 

   در مقطعی از فصل، بخشی از مطالباتتان را دریافت 
کردید. بعد از آن چه اتفاقی رخ داد که با مدیران حال 

حاضر دچار مشکل شدید؟
پس از آن چهار نامه به باشگاه پرسپولیس ارسال کردم و وقتی 
دیدم هیچ جوابی نمی گیرم بعد از عید نوروز تصمیم گرفتم 
از پرسپولیس جدا شوم اما به خاطر هواداران و بازیکنان که با 
جان و دل برای تیم ما بازی می کردند تصمیم گرفتم تا پایان 
فصل بمانم و نامردی نکنم. می خواستم بمانم و پس از قهرمانی 
تیم جدا شوم. بعد از بازی فینال جام حذفی چهارمین نامه 
را به باشگاه پرسپولیس فرستادم و در آن ۱۵ روز به باشگاه 
مهلت دادم که به وظیفه شان در قبال من و کادر فنی ام عمل 
کنند اما آن ها در جواب نامه های دستیارانم هیچ پاسخی را 
ارسال نکردند که این بی ادبی و غیر حرفه ای بودن آن ها را 

نشان می دهد. 

   شما هم در صحبت هایتان به آن اشاره کردید که با 
پرسپولیس قرارداد داشتید در حالی که صحبت از نامه 
چهارم می کنید. چند روز قبل از پایان مهلت ۱۵ روزه، 
باشگاه رسماً اعالم کرد که مطالبات شما را فراهم کرده 
است. چرا به ایران نیامدید که پولتان را دریافت کنید؟

اوالً باور نمی کردم که پرسپولیســی ها پول مرا فراهم کرده 
باشند. در طول یک ســال قبل فقط از آن ها دروغ شنیدم. 

می دانستم که اصاًل پولی ندارند چون اگر داشتند در مدتی 
که در کرواسی بودم پولم را به حسابم واریز می کردند. با وجود 
مسئله تحریم که آن را بهانه می کنند اما در دفعات قبل بارها 
پول به حسابم واریز کرده بودند زمانی که گفتند می خواهیم 
پولت را بدهیم هیچ دلیل و مدرکی نشان ندادند که حرفشان 
را باور کنم. بعد هم آن ها با خود چه فکری می کردند؟ من باید 
به ایران می آمدم و آن همه پول را درون چمدان می ریختم و 
با خود می بردم؟ چطور می توانستم این پول را از مرز رد کنم؟

   شما در صحبت هایتان گفتید قصد داشتید که پس 
از نوروز پرسپولیس را ترک کنید. با این شرایط باید 

ایرج عرب را مقصر جدایی شما بدانیم؟
البته منظور من این نبود که از نوروز قصد جدایی داشــتم، 
بلکه از همان زمان نامه های خودم را به باشگاه ارسال کردم 
تا مطالباتم را بگیرم. من یک مربی حرفه ای هستم و به همراه 
همکارانم از این راه کسب درآمد می کنیم و زندگی داریم. 
وقتی یک قرارداد چهار ساله را امضا کردیم که هر ساله مبلغ 
ناچیزی به آن اضافه می شد یعنی آدم متعهدی هستم. مگر 
خود آقای عرب به صورت رایگان در باشــگاه پرسپولیس 
فعالیت دارد؟ با وجود اینکه حقوق نگرفتــه بودیم اما کار 
کردیم چون می خواستیم تا آخر فصل صبر کنیم تا ببینیم 
چه اتفاقی رخ می دهد. پس از پایــان فصل هم دوباره صبر 
کردیم اما وقتی دیدم هیچ خبری نشد به پیشنهاداتم فکر 
کردم. من نباید بیکار بمانم چون من و دستیارانم از طریق 
فوتبال زندگی می کنیم. بهتر است بدانید من هنوز با االهلی 
عربســتان قراردادی امضا نکرده ام اما به خاطر اینکه حرف 
زده ام پای حرفم می مانم و در تمریناتشان شرکت می کنم. 

اینکه قــراردادم را امضا نکرده ام ارتباطی به مشــکالتم با 
پرسپولیس ندارد. قراردادم را با پرسپولیس فسخ کرده ام و با 
هر باشگاهی که بخواهم می توانم قرارداد امضا کنم. بزودی 

هم این قرارداد امضا می شود.

   شما صحبت از تعهدتان می کنید یعنی اگر ایرج 
عرب و باشگاه پرسپولیس در موعد مقرر مطالبات 
شما را پرداخت می کرد قراردادتان را یکطرفه فسخ 

نمی کردید؟
طبیعتاً می ماندم و به قراردادم پایبند بودم چون یک سال دیگر 
قرارداد داشتم وقتی در سخت ترین شرایط قراردادم را دو فصل 
دیگر با پرسپولیس تمدید کردم یعنی می خواستم بمانم و 

ترسی از ماندن نداشتم. 

   آیا در قرارداد شما بندی وجود داشت که بتوانید 
یکطرفه قراردادتان را فسخ کنید؟ چون باشگاه مدعی 
است که می تواند از شــما یک میلیون یورو غرامت 

دریافت کند.
هیچ بندی به غیر از مسائل مالی در قراردادم نبود. یک چیز 
را باید بدانید. این حرف ها و رفتارها فرار رو به جلو است. 
آن ها می خواهند خودشــان را تبرئه کنند اما من خیلی 
صریح به آن ها می گویم به خاطر این حرف ها و شکایت ها 
یک یورو به باشگاه پرســپولیس نمی رسد و هیچ غرامتی 
نباید پرداخت کنم. بهتر است بدانید باشگاه پرسپولیس 
فقط ۴۰ درصد قرارداد مرا پرداخت کرده است. نه سه ماه 
بلکه هفت ماه حقوق مرا نداده اند. اینکه در ایران کسی از 
مقررات فیفا خبر ندارد دیگر مشکل من نیست و مشکل 
خودشان اســت. طبق قوانین جدید فیفا نه تنها سه ماه 
بلکه اگر ظرف دو ماه حقوق یک مربی پرداخت نشــود، 
بعد از ارسال یک یا دو نامه آن مربی می تواند قراردادش را 

یکطرفه فسخ کند. 

   علی فتح اهلل زاده در مصاحبــه ای ادعا کرده که 
چند سال قبل قصد داشت شما را به عنوان سرمربی 

استقالل انتخاب کند. 
بله من با استقالل، سپاهان، تراکتورسازی و فوالد در مقاطع 

مختلف مذاکره کردم و این کامالً عادی است.

   درباره مبلغ قرارداد االهلی عنوان شده که مبلغ 
قرارداد این باشگاه از پرسپولیس خیلی بیشتر است.

بله مبلغ قرارداد آن ها بیش از پرســپولیس اســت اما اگر 
پرســپولیس پولم را مــی داد در این تیم می مانــدم و جدا 

نمی شدم چون قرارداد داشتم.

جوکوویچ قهرمان تنیس ویمبلدون شد
ورزش: نواک جوکوویچ تنیسور شــماره یک جهان، بعد از کسب آخرین امتیاز در 
رقابت فینال ویمبلدون ۲۰۱۹ که طوالنی ترین بازی تاریخ این رقابت ها بود تکه ای 
از چمن زمین تنیس ویمبلدون را کند و با لبخنــد آن را مزه مزه کرد. این حرکت 
جوکوویچ به این معنــا بود که او هم به اندازه رقیبش راجر فــدرر به بازی در زمین 
چمنی مسلط است. قهرمانی »نوله« در ویمبلدون ۲۰۱۹ پنجمین قهرمانی او در این 
گراند اسلم پرطرفدار است. او در سال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ 
قهرمان رقابت های ویمبلدون شده و رکوردی عالی را از خود به جای گذاشته است.

نیمار: ابرقهرمان نیستم
ورزش: بعد از اظهارات اخیر نیمار که یکی از بهترین خاطرات فوتبالیش را شکست تیم کنونی 
خود به همراه بارسلونا عنوان کرده و به خاطر همین فشارها بر روی او بیشتر شد، این فوق ستاره 
برزیلی تاکید کرد نمی تواند همه این فشارها را تحمل کند. نیمار می گوید: من ابرقهرمان 
نیستم که بتوانم تمام فشارهای موجود در جهان را مدیریت کنم اما تالشم را می کنم چون 
می  دانم که اکنون چه کسی هستم، نه به خاطر پسر و خانواده ام، بلکه برای تمامی کودکانی که 
اینجا هستند. می دانم که اکنون مسئولیت بیشتری روی شانه هایم است و می خواهم به بهترین 

شکل ممکن عمل کنم. همیشه باید صادق بود و این مهم ترین چیز است.

کاسیاس از فوتبال خداحافظی کرد
ورزش: ایکر کاسیاس پس از ۲۱ سال دوران حرفه ای درخشان، در سن ۳۸ سالگی 
اعالم بازنشستگی کرد و دستکش هایش را به طور رسمی آویخت. باشگاه پورتو هم 
اعالم کرد این دروازه بان اسپانیایی در این باشگاه باقی خواهد ماند و در حین انجام 
درمان های تکمیلی، به کادر فنی این تیم اضافه خواهد شد. دروازه بان پیشین رئال 
مادرید در تاریخ یکم ِمی )۱۱ اردیبهشت( در تمرین تیم فوتبال پورتو دچار حمله 
قلبی شــد و بالفاصله به بیمارستان منتقل شــد و به مدت پنج روز در بیمارستان 

بستری و تحت نظر بود.

سنگال و الجزایر، فینالیست جام ملت های آفریقا
ورزش: تیم ملی سنگال با برتری ۱-۰  در پایان وقت های اضافه مقابل تونس به بازی 
نهایی این جام راه یافت. دو تیم در طول ۹۰ دقیقه یک ضربه پنالتی را از دست دادند 
اما گل به خودی »برون« بازیکن تونس در دقیقه ۱۰۰، برتری تیم »دیوف« را رقم زد. 
در دیگر دیدار مرحله نیمه پایانی، تیم ملی الجزایر با پیروزی ۲-۱ مقابل نیجریه به 
فینال راه یافت. در این دیدار دو تیم تا آخریــن ثانیه های وقت های قانونی بازی با 
تساوی ۱-۱ به کارشان ادامه می دادند که ریاض محرز با یک گل دیدنی، پیروزی 

الجزایر را رقم زد و این تیم را حریف سنگال در دیدار نهایی کرد.

ورزش: با رفتن آیاندا پاتوسی، استقالل مهم ترین بازی ساز 
چند ســال اخیرش را از دســت داد؛ بازیکنی که در میانه 
میدان بخوبی فضاهای کور را می دیــد و بازیکنان خودی 
را راه می انداخت. ویژگی دیگر پاتوســی هم ارسال زهردار 
ضربات کاشته بود و عجیب اینکه خروج پاتوسی با ورود یک 
مهاجم بلندقامت سرزن مثل شیخ دیاباته مقارن شده است!  
امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقالل الزام باشگاه برای 
پرداخت بدهی ۴۳۰ هزار دالری پروپئیچ را به عنوان دلیل 
عدم حفظ پاتوسی مطرح کرد. این دلیل تا حدودی قانع کننده 
است ولی پرســش دیگری در این ماجرا مطرح است؛ آیا 
استقالل نمی توانست با هزینه کمتر در لیگ هجدهم، پاتوسی 
را حفظ کند؟ االن کدام بازیکن قرار است برای این مهاجم 
توپ بریزد؟  آبی های پایتخت در فصل گذشته الحاجی گرو، 
مارکوس نویمایر، طارق همام، گادوین منشا، ایسما و آیاندا 
پاتوسی را به عنوان بازیکن خارجی جذب کرد؛ بازیکنانی که 

حدود یک میلیون دالر برای استقالل هزینه داشتند.

۴۰۰ هزار دالر برای یک گل
طارق همام، الحاجی گرو و مارکوس نویمایر، سه بازیکن 
خارجی بودند که در ابتدای لیگ هجدهم به استقالل 
پیوســتند اما پس از عملکرد ضعیف گرو و نویمایر در 
نیم فصل نخست، به صورت توافقی از این تیم جدا شدند 
که با توجه به اظهار نظر مدیران استقالل به ترتیب ۱۷۵ 
و ۲۲۵ هزار دالر )حقوقشان تا پایان نیم فصل نخست( 
 دریافت کردند تا قراردادشــان را فســخ کنند؛ یعنی

۴۰۰ هزار دالر برای یک گل!

۵ گل، ۷۵۰ هزار دالر
در نقل و انتقاالت نیم فصل هم پاتوســی، ایسما و منشا 
به استقالل پیوستند اما در بین این ســه بازیکن تنها 
پاتوسی توانســت رضایت هواداران و کادر فنی را جلب 
کند. ایسما و منشا روی هم رفته حدود ۳۵۰ هزار دالر 
برای نیم فصل دریافت کردند که روی هم رفته چهار گل 

و چهار پاس گل دادند.
با این اوصاف استقالل برای پنج گل و چهار پاس 
گل حــدود ۷۵۰ هزار دالر هزینه کــرد در حالی 
که پاتوســی برای نیم فصلی که با حقوق ۵۰ هزار 
دالر برای اســتقالل به میدان رفــت، چهار گل و 
هفت پاس گل به همراه داشــت اما در نهایت این 
موضوع باعث نشــد که سرنوشــت پاتوسی با باقی 
بازیکنــان خارجی اســتقالل در لیــگ هجدهم 

تفاوت داشته باشد.
مدیران استقالل برای نگه داشــتن پاتوسی باید ۳۵۰ 
هزار دالر بــه کیپ تــاون آفریقای جنوبــی پرداخت 
می کردند اما نتوانســتند این پــول را فراهم کنند و به 
این باشگاه نامه زدند که خواهان فعال سازی بند خرید 
پاتوسی نیستند. البته مدیران استقالل قرارداد دیاباته 

را ۵۰۰ هزار دالر بستند. 
با این اوصاف به نظر می رسد که مدیران استقالل باید 
در نحوه مدیریتشان تجدیدنظر کنند و به جای هزینه 
ارزی هنگفت و جــذب چندین بازیکــن خارجی که 
کیفیت مناسبی هم ندارند، یک یا دو بازیکن با کیفیت 

جذب کنند.

ورزش: لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ با قهرمانی روس ها 
در خانه آمریکا به پایان رسید. در ابتدا تیم های لهستان و 
برزیل در دیدار رده بندی به مصاف هم رفتند. این دو تیم 
که عالوه بر مرحله مقدماتی در همین شــیکاگو یک بار 
مقابل هم قرار گرفته بودند، این بار برای رفتن روی سکو 
و کسب مدال برنز تالش می کردند. بار قبلی هم خیلی از 
کارشناسان از باخت ۳ بر ۲ برزیل مقابل لهستان با توجه 
به اینکه این تیم بدون بازیکنان اصلی خود به شیکاگو رفته 

بود، تعجب کردند.
بیشتر کارشناسان پیش بینی کرده بودند آن شکست در دیدار 
رده بندی جبران می شود و برزیل که با تمامی ستارگانش در 

مرحله نهایی حاضر شده، می تواند روی سکو بایستد.
در حالی که ویتالی هینن، سرمربی لهستان هم که در کنار این 
تیم حضور نداشت، برزیل نتوانست حتی یک ست از حریف 
خود بگیرد و ۳ بر صفر شکست خورد! بدین ترتیب لهستان 

بدون ستاره های اصلی خود به مدال برنز رسید.

جشن یانکی ها خراب شد
دیدار پایانی و گل سرسبد مسابقات هم با حضور تماشاگران 
آمریکایی همراه بود که برای برپایی جشن قهرمانی به سالن 
رفته بودند. آمریکا یک بار چند روز قبل روسیه را ۳ بر صفر 
شکست داده بود و میزبان امیدوار بود با تکرار آن پیروزی جام 

قهرمانی را باالی سر ببرد.
اما در فینال هــم یک اتفاق غیرقابل پیش بینــی رخ داد و 
روسیه ای که بدون چند ستاره نامدار خود در شیکاگو بود،   
آمریکا را در خانه اش و با تمام ستارگان خود ۳ بر یک شکست 

داد و برای دومین سال متوالی جام قهرمانی را باالی سر برد.
بدین ترتیب این تورنمنت ســخت و ســنگین برای همه 
قدرت های برتر والیبال جهان به پایان رسید و ایران نیز بعد از 

روسیه، آمریکا، لهستان و برزیل در رده پنجم ایستاد.

غیبت معروف و یارانش بین برترین ها 
بعد از پایان این رقابت ها طبق روال همیشگی برترین های هر 

پست و تیم رؤیایی مسابقات معرفی شدند.
در این میان پیش بینی می شــد که خبری از بازیکنان 
ایرانی نباشــد چون آن ها معمــوالً در کمیته برگزاری 
رقابت ها از بین چهار تیم برتر بازیکنان شــاخص در هر 

پست را انتخاب می کنند.
برترین های لیگ ملت های ۲۰۱۹ در حالی معرفی شدند که 
آمریکا بیشترین سهم را در تیم رؤیایی داشت و بعد از آن هم 
روس ها سه بازیکن را در ترکیب این تیم داشتند. به جز این دو 
تیم فقط لهستان یک نماینده در تیم رؤیایی داشت.همچنین 
 )MVP(مت اندرسون به عنوان ارزشــمندترین بازیکن

مسابقات معرفی شد.
 بهترین مدافعان وسط: مکس هولــت )آمریکا( و ایوان 

ایاکولف )روسیه(
 بهترین پاسور: میا کریستینسن )آمریکا(

 بهترین دریافت کنندگان: ایگور کلیوکا و دیمتری ولکوف 
)هر دو از روسیه( و بارتوژ بدنورز )لهستان(

بهترین لیبرو: اریک شوجی )آمریکا(
بهترین قطر پاسور و ارزشــمندترین بازیکن: مت 

اندرسون )آمریکا(

دالرهای استقالل هدر می رود

 خرید »دیاباته« واجب تر بود یا»پاتوسی«؟
پایان ۴۵ روز هیجان با قهرمانی روسیه در لیگ ملت های والیبال

ناکامی بزرگ یانکی ها در شیکاگو
ضد  حمله

استقاللی ها مطالبات پروپیچ را پرداخت کردند
ورزش: مسئوالن باشگاه استقالل باالخره مطالبات پروپیچ را پرداخت 
کردند تا خطر محرومیت از این باشــگاه دور شود. مدیران استقالل در 
تالش بودند از مطالبات خود در فیفا به دلیل حضور چهار بازیکن این تیم 
در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بدهی پروپیچ را بدهند، اما از طرف دیگر با 
همکاری سفارت ایران در کرواسی پولی که از منابع دیگر تأمین شده بود 
را به زاگرب، پایتخت این کشور بردند تا بتوانند مطالبات این بازیکن را 
پرداخت کنند.هنوز از نحوه دقیق پرداخت مطالبات پروپیچ خبری درج 
نشده و قرار است مسئوالن باشگاه استقالل در این رابطه توضیح بدهند، 
اما طبق خبرهای رسیده بدهی پروپیچ و جرایمی که به خاطر دیرکرد 
گریبانگیر باشگاه استقالل شد، پرداخت شده است. باشگاه استقالل برای 
اینکه از سوی فیفا محروم نشود، باید منتظر ارسال نامه پروپیچ به فیفا 
باشد، نامه ای که در آن درج خواهد شد، مطالباتش را دریافت کرده است.

فرشید باقری در تهران 
به اردوی آبی پوشان ملحق می شود

ورزش: فرشــید باقری که از ابتدای شــروع تمرین آبی پوشان به دلیل 
مصدومیت غایب بود روند درمانی خود را طی کرده و قرار است پس از بازگشت 
بازیکنان استقالل از اردوی ترکیه به جمع آن ها اضافه شود تا در تمرینات 
گروهی شرکت داشته باشد.باقری یکی از بازیکنانی است که استراماچونی 
حساب ویژه ای روی او بازکرده و امیدوار است این بازیکن بتواند تا آغاز لیگ 
خود را به مرز آمادگی رسانده و برای استقالل بازی کند.فرشید باقری هم تالش 
می کند تا بتواند هر چه زودتر به آمادگی کامل دست پیدا کرده و حضوری 

موفق در لیگ نوزدهم برای استقالل داشته باشد.

با شکست برابر برزیل
حذف تیم ملی فوتبال هفت نفره در جام جهانی 
ورزش: دیدار تیم های ملی فوتبال هفت نفره ایران و برزیل در مرحله 
یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی در محل برگزاری این مسابقات 
در سویا اسپانیا برگزار شد و طی آن تیم ملی کشورمان با نتیجه ۲ بر یک 
شکست خوردند.بدین ترتیب تیم ملی ایران که به خاطر اخراج رسول 
آتش افروز در نیمه نخســت، دیدار برابر برزیل را با یک بازیکن کمتر 
نسبت به حریف برگزار کرد، از صعود به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 

بازماند. تک گل ایران در این بازی توسط شهاب رحیمی به ثمر رسید.

مطهری: برای استقاللی شدنم شیطنت کردند
ورزش: ارسالن مطهری مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن با تأکید بر اینکه 
برای حضورش در استقالل شیطنت شد، گفت: اکنون بازیکن ذوب آهن 
هستم و اصول حرفه ای به من اجازه نمی دهد درباره گذشته و یک تیم 
دیگر صحبت کنم.. من با آقای منزوی یک جلسه برگزار کردم و هم من 
شرایطم را گفتم و هم ایشان شرایط استقالل را بیان داشت. قرار بر این 

شد که این شرایط بررسی شود و در جلسه بعدی بیشتر صحبت شود.
در حالی که خیلی از عوامل استقالل خواهان این انتقال بودند، متاسفانه 
یکی از درون باشــگاه که همه هم او را می شناسند شیطنت کرد تا این 
اتفاق نیفتد. من هم غروب روز پنجم همان طور که وعده کرده بودم و به 
خودم و آقای آذری قول داده بودم راهی اصفهان شدم و طبق وعده قبلی 

قراردادم را با این تیم تمدید کردم.

قاسمی نژاد: به دلیل شرایط سنی 
به تیم ملی دعوت نشدم

ورزش: امین قاســمی نژاد، مهاجم تیم فوتبال پدیــده درباره دعوت 
نشدنش به تیم ملی و اینکه یحیی گل محمدی گفته است قاسمی نژاد 
بهترین بازیکن لیگ در فصل گذشــته بود، خاطرنشان کرد: آقا یحیی 
به من لطف دارد و نظر او واقعاً برایم باارزش اســت. من فصل خوبی را 
پشت سر گذاشــتم و فکر می کنم فقط به خاطر شرایط سنی ام به تیم 
ملی دعوت نشــدم. به هرحال کادر فنی به آینده و جام جهانی بعدی 

نگاه می کند و بر همین اساس بازیکنان جوان به اردو دعوت می شوند.

منهای فوتبال

روایت توکلیان از 
قهرمانی آسیایی آزادکاران نوجوان

ورزش: سرمربی تیم کشــتی آزاد نوجوانان گفت: مطمئن باشید 
ســال ۲۰۲۴، ۳۰ درصد این بچه ها در المپیک خواهند بود. امیر 
توکلیان سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان گفت: تیم ما در 
شرایطی در مســابقات حاضر شــد که بیش از 6 اردو را پشت سر 
گذاشت و نونهاالن نیز در این مسابقات بودند. غیر از یکی از بچه ها، 
همه آن ها برای نخستین بار در مسابقات آسیایی شرکت می کردند 
و تجربه حضور بین المللی نداشتند. خدا را شکر بچه ها به این حد از 
خودباوری رسیده بودند که توانستیم هفت طال در قزاقستان بگیریم 
و اگر یکی دیگر از بچه ها هم دقت می کرد می توانستیم هشت طال 
بگیریم. آینده سازان کشتی ما همین نسل هستند از جمله رحمان 

که با ۱۷ سال سن این همه طال گرفته است.

قوچان نژاد: کوالکوویچ جسور نیست
ورزش: کارشناس والیبال معتقد است که کوالکوویچ سرمربی جسور و 
ریسک پذیری نیست و بیشتر تیم های شرکت کننده در جام ملت های 
والیبال جوانگرایی کرده بودند که نتیجه  آن را بزودی در مســابقات 

المپیک مشاهده خواهند کرد.
جبار قوچان نژاد ادامه داد: کوالکوویچ دنبال نتیجه و برد بود اگر چه 
تیم های دیگر که در این مسابقات شرکت کرده بودند برای آنان این 
جام اولویت چندانی نداشت و دنبال نتیجه نبودند. به عنوان مثال 
فدراسیون والیبال روسیه با جوانگرایی که کرده بود از جوانان تیم 
خود بازی خوبی را می خواست و اصاًل برای نتیجه بازیکنان خود را 

تحت فشار قرار نمی داد.

ملی پوش قایقرانی بانوان: 
به المپیکی شدن امیدواریم

ورزش: ملی پوش قایقرانی بانوان کشــورمان گفت: هدف اصلی ما از 
شرکت در مسابقات جهانی این است که رقبای آسیایی خود را محک 
بزنیم و بتوانیم برای نخستین بار به فینال A راه پیدا کرده و در مسابقات 

آسیایی سهمیه المپیک را کسب کنیم.
هدیه کاظمی گفت: تایم هایی که تاکنون برای قایق دونفره من و آرزو 
حکیمی ثبت شده خوب بوده و رو به رشــد هستیم، هنوز تایم ثابتی 
نداریم و هر روز بهتر می شود، امیدواریم در مسابقات جهانی یا مسابقات 
آسیایی که فروردین  ماه ۹۹ برگزار می شود، بتوانیم سهمیه المپیک 

را بگیریم.

حذف نعمتی از 
مسابقات تیروکمان آزمایشی المپیک

ورزش: مسابقات آزمایشی تیر و کمان بازی های ۲۰۲۰ به میزبانی 
توکیو در حال برگزاری است. زهرا نعمتی ملی پوش ایران نیز در این 
مسابقات حضور دارد. نعمتی در نخستین مسابقه خود مقابل لیسا 
باربلین از فرانسه قرار گرفت و با نتیجه 6 بر ۲ پیروز شد و به مرحله 
یک شانزدهم راه یافت. وی در این مرحله مقابل کمانداری از روسیه 
قرار گرفت. بانوی کماندار کشــورمان در این دیدار و در تیر طالیی 

مغلوب شد و از دور مسابقات کنار رفت.

شاگردان محمد بنا در راه لهستان 
ورزش: طبق برنامه کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، اردونشینان 
تیم ملی تا زمان اعزام به رقابت های جهانی، حضور در یک تورنمنت 
بین المللی که به احتمال زیاد در لهستان برگزار می شود را در برنامه 
آماده سازی خود دارند. اردوی کنونی تیم ملی کشتی فرنگی برای 
حضور در رقابت های جهانی و  گزینشــی المپیک از روز ۱6 تیرماه 
آغاز شده و این تمرینات به عنوان دهمین مرحله از اردو با حضور ۳۰ 

فرنگی کار تا روز ۲6 تیرماه پیگیری خواهد شد.

امیرمحمد سلطان پور: دالیل مختلفی برای یک ستاره وجود دارد 
که بخواهد به جای دیگری برود. به دوازده فوتبالیست می پردازیم که 
 در تالش هســتند تا پایان پنجره نقل و انتقاالت، کار ترانسفر خود را

تکمیل کنند.

نیمار )پی اس جی(
با وجود ثبت گرانقیمت ترین ترانسفر تاریخ با رقم ۲۲۲ میلیون یورو 

در سال ۲۰۱۷ برای تجربه چالشی جدید، اما نیمار نتوانسته با محیط 
لیگ فرانسه خود را تطبیق دهد. او برای بدست آوردن لیگ قهرمانان به 
همراه این تیم پاریسی و همین طور خارج شدن از زیر سایه مسی و کسب 
توپ طال به این شهر آمد، اما در کسب هیچ کدام از این دو موفق نبود. 
این ستاره برزیلی به شکل های مختلف در چند هفته گذشته از تمایل 
خود به بازگشت به بارسلونا گفته و مدیر ورزشی پاریس نیز تأکید کرده 

که در صورت پرداخت رقم مناسب، نیمار می تواند باشگاه را ترک کند.

پل پوگبا )منچستریونایتد(
با وجود اینکه پوگبا خود را با مسئوالن شیاطین سرخ درگیر 
نکرده و حتی در تور پیش فصل این تیم نیز شرکت دارد، اما 
وی چند هفته پیش از انگیزه های خود برای خروج از منچستر 
و تجربه چالش جدید سخن گفته است. ایجنت او یعنی مینو 

رایوال نیز که از ترانسفرهای موکلینش میلیون ها دالر به 
جیب می زند، به سرعت به دنبال یک مقصد جدید 

برای این ستاره فرانسوی است. باشگاه هایی که 
شایعه انتقال پوگبای ۲6 ساله به آنجا مطرح 

شده یوونتوس و رئال مادرید هستند.

گرت بیل )رئال مادرید(
وضعیت ستاره ولزی در مادرید شاید آنچنان 

به تیتر این مطلب شباهت ندارد اما رئال بشدت می خواهد از دست او 
خالص شود. گرت بیل که هیچ جایی در ترکیب ثابت تیم زیدان برای 
فصل آینده ندارد اما به دلیل داشتن قراردادی با حقوق ۳۵۰هزار پوند 
در هفته و علم به اینکه در صورت انتقال به باشگاه هایی مثل یونایتد و 

بخش زیادی از این حقوق را بزند، اما تاتنهام مسلماً باید قید 
بارها در صحبت هایی که بیشتر 
شبیه لجبازی است اعالم کرده 
از حضور در پایتخت اسپانیا با هر 

شرایطی خوشحال است!

مسوت اوزیل )آرسنال(
شــکی نیســت که اوزیل یک بازی ساز با 
توانایی های بسیار باالســت اما به نظر با سبک بازی که 

اونای امری تالش دارد در ورزشگاه امارات پیاده کند هماهنگ 
نیست. مســلماً در ۳۰ سالگی او نمی تواند ســبک بازی خود 
را تغییر داده و باید به دنبال جایی باشــد که بیشتر مناسبش 
می باشد اما هر باشگاهی توان پرداخت حقوق هفتگی کنونی 

۳۵۰ هزار پوندی او را ندارد.

فیلیپ کوتینیو )بارسلونا(
ستاره برزیلی لیورپول، در ژانویه ۲۰۱۸ این باشگاه را ترک کرد 
تا به همراه بارسلونا جام لیگ قهرمانان اروپا را باالی سر ببرد؛ اما 
در عوض بعد از شکست مقابل تیم سابقش در دور نیمه نهایی 
مجبور شد باالی سر بردن جام را توســط لیورپولی ها ببیند. 
فیلیپ کوتینیو ۲۷ ســاله هنوز نتوانســته با شرایط نیوکمپ 
وفق پیدا کند و ارنســتو والورده نیز کمکی به او در پیدا کردن 

پست مناسبش نمی کند. صحبت هایی از بازگشت او به آنفیلد 
مطرح شده و البته گفته می شود مسئوالن بارسا در پشت پرده 
می خواهند او را به عنوان بخشی از هزینه خرید نیمار به پاریس 

هدیه کنند.

پائولو دیباال )یوونتوس(
هیچ کس بــه اندازه دیبــاال از انتقال کریســتیانو رونالدو به 
تورین ضربه نخورد. بــا اینکه در فصل قبــل از ورود رونالدو 
این مهاجم آرژانتینی ۱۷ گل در ســری آ به ثمر رسانده بود 
اما تعداد گل های او در فصل گذشته به پنج کاهش پیدا کرد. 
از منچســتریونایتد به عنوان یکی از عالقه مندان او نام برده 
می شود و یوونتوس نیز بدش نمی آید که او را به عنوان بخشی 

از هزینه خرید پوگبا به اولدترافورد بفرستد.

6 ستاره ای که باید از تیم های کنونی خود ترانسفر شوند

بگذارید ما برویم!

برانکو: پرسپولیس پولم را می داد جدا نمی شدم

غرامت بده نیستم

شماره:139860318018001285     تاريخ : 1398/04/01
اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
رسمى 

ــت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139860318018001006مورخ 1398/03/20 هيئ برابر راى ش
ــنگر تصرفات مالكانه  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك س ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــتى فرزند احمد بشماره شناسنامه 3200 در ششدانگ يك باب خانه  بالمعارض متقاضى آقاى پرويز فريدونى بس
ــده از پالك 31/104 فرعى از 3 اصلى  ــكونى مجزى ش ــاحت 200/70 متر مربع با كاربرى مس و محوطه به مس
ــماره 2567 فرعى در نظر گرفته شده خريدارى از مالك رسمى  واقع در رودبرده بخش 12 گيالن كه براى آن ش

غالمعلى مصلح رودبرده محرز گرديده است.
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض 
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس مراج

سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 1433 آ-9804163
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/10   تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/25 

سيد روشن آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك سنگر

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــت ثبتى واراضى وس ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آيين نامه قان ــوع ماده 3 وم ــى موض آگه

سندرسمى
برابر راى شماره 1398603060010000256  مورخه 98/3/29 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك زبرخان تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى وس
ــماره  ــن به ش ــه  139211440600100034 آقاى رضا خوش نيت فرزند حس بال معارض متقاضى پرونده كالس
شناسنامه 72097  صادره از مشهد در يك باب ساختمان به مساحت 803/3 متر مربع در قسمتى از پالك 137 
ــيد على محرز  ــين قدمگاهى فرزند س ــيد حس اصلى بخش 3 زبرخان واقع در اراضى تلخ زنج از محل مالكيت س
ــود درصورتى كه اشخاص  ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى ش گرديده اس
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه  نس
ــليم اعتراض ، دادخواست  ــيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس اعتراض خودرا به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق  ــت درص ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى اس خ

مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد.آ-9804168
تاريخ انتشارنوبت اول:98/04/10     تاريخ انتشارنوبت دوم:98/04/25

سيد حسن پورموسوى / رئيس ثبت اسناد و امالك زبرخان 

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

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان 
ــيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به  ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالك ش در هيئت مس

فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به  ــين در شش ــه پرونده 160-98آقاى على عظيميان قهرمانلو فرزندحس 1-كالس
مساحت170/00 متر مربع قسمتى ازپالك شماره1506   فرعى از 2 اصلى مزرعه حصارخريدارى از مالك رسمى 

ازمالكيت مصطفى مهدوى
ــه پرونده 131-98 آقاى برات رحمتى  فرزندغالمعلى  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 253/00  2-كالس
ــمتى از پالك 1520فرعى (153مترمربع )وقسمتى ازباقيمانده2 اصلى مزرعه حصار(100مترمربع)  متر مربع قس
ــحاق پروى وعباس اماموردى زاده(153مترمربع)و قسمتى از  ــمتى از مالكيت اس ــمى قس خريدارى از مالك رس

مالكيت مصطفى مهدوى(100مترمربع)
ــده ابالغ مى گردد چنانچه  ــاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم ش ــندگان و مالكين مش ــيله به فروش به اين وس
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  ــار آگهى و در روس اعتراضى دارند بايد از انتش
ــليم اعتراض مبادرت به  ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس محل وقوع ملك تس

تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند. در 
ــت به دادگاه عمومى محل  ــه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس ــى ك صورت
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به  ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

دادگاه نخواهد بود.آ-9804162
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/04/10    تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/04/25

صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــمى            برابر راى شماره139860308001001372-1398/03/30 هيئت اول/دوم موضوع قانون  ــند رس س
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نرگس كيانى  فرزند حسن  بشماره شناسنامه 478 صادره از بيرجند و 
شماره ملى 0651727170 نسبت به ششدانگ يك باب محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 360 متر مربع 
ــت. ــالك 227 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت محمد ميابادى   محرز گرديد اس ــمتى ازباقيمانده پ قس

ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس خود رابه اين اداره تس
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.9804174
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/04/10    تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/04/25

على فضلى  /رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

ــماره 139860306015002877 – 1398/04/05 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره 4166 كدملى 0748381376 صادره تايباد  ــنامه ش ــين فخارى به شناس بالمعارض متقاضى آقاى غالمحس
ــاحت 130 متر مربع پالك شماره 159  ــه دربند مغازه و طبقه فوقانى به مس ــدانگ س فرزند حجى محمد در شش
ــاد از محل تمامت از محل  ــهد حوزه ثبت ملك تايب ــان رضوى بخش 14 مش ــى از 256 اصلى واقع در خراس فرع
ــمتى از مالكيت يارمحمدى مرادى و قسمتى از پالك محرز  ــين فخارى (متقاضى) و قس تمامت مالكيت غالمحس
گرديده است . برابر نامه 24664-1397/12/22 شهردار تايباد از ضلع شمال به عمق 2 متر در طول 14,20 متر 
عقب نشينى دارد. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــخاص نسبت به صدور س اش
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ، دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9804173
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/10        تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/25
مهدى حسين زاده  / كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره ثبت اسناد و امالك دوره ثبت ملك بهار
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى برابر راى شماره  139460326007000901مورخه 1394/3/24هيئت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
ــادره از بهار در اعيانى  ــنامه 15464 ص ــماره شناس بالمعارض متقاضي خانم ياقوت وكيلى افخم فرزند عباس بش
ــاحت 179/11مترمربع پالك 10884 فرعى از باقيمانده پالك 171 2 فرعى از  ــدانگ يك باب خانه به مس شش
ــمى آقاى ميرزا على فرزند على  ــطه از مالك رس 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواس
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به  ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش اش
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد. ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
ــاى مدت مذكور و عدم وصول  ــت در صورت انقض ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 112) آ-9804185
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/10 تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/4/25

رئيس ثبت اسناد و امالك بهار - هادى يونسى عطوف

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــماره  139860306007000248 - 98,4,16هيئت اول / دوم كالسه 96,234 موضوع قانون  ــمى برابر راى ش رس
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س

تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى محمد بلوچى مراد آبادى   فرزند داد خدا  بشماره شناسنامه 8
صادره از تربت جام در يك باب ساختمان   به مساحت 223,80 متر مربع پالك1772  فرعى 4 از 3 - اصلى  اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك واقع در خراسان رضوى  بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك 
رسمى آقاى امير كريمى تيمورى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9804934
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/4/25\   تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/5/12

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

(آگهى تحديد حدود اختصاصى)
ــع در بخش 3طبس تاكنون بعمل نيامده اينك بر  ــدانگ پالك 2 فرعى از 149- اصلى واق ــون تحديد حدود شش چ
حسب درخواست كتبى اقاى غالمحسين رمضانى متقاضى ثبت و با رعايت مواد14 و 15قانون ثبت عمليات تحديد 
ــروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوسيله انتشار  ــنبه مورخ 23/ 5 / 98 در محل ش ــاعت 8 صبح روز ش حدود آن س
آگهى از متقاضى و صاحبان امالك مجاور دعوت ميشود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و هر 
ادعائى نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقى آن دارند به نماينده محدد اظهار و ابراز دارند و كسانى كه به عمليات تحديد 
ــند ميتوانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و در اجراى مواد 74 و 86 آئين نامه اصالحى  ــته باش حدود واخواهى داش
قانون ثبت از تاريخ تحديد ظرف يكماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد طبس تسليم و رسيد دريافت نمايند 
ــليم و گواهى  ــت خود را به مرجع ذيصالح قضائى تس و نيز ظرف مدت يكماه از تاريخ اعتراض به اداره ثبت دادخواس
الزم از مرجع قضائى مربوطه اخذوبه اداره ثبت تسليم نمايد در غير اينصورت اقدامات قانونى بنا به تقاضاى ذينفع به 

عمل خواهد آمد.9804932 تاريخ انتشار: 25/ 4 / 98
غالمرضا كدخدائى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس

آگهى مزايده اموال منقول 
ــتم احكام حقوقى محكوم عليه آقاى ميالد خداپرست فرزند محمد  ــه 970263 شعبه هش ــتناد پرونده كالس به اس
ــت به پرداخت تعداد دويست وچهارده عدد سكه كامل بهار آزادى بابت مهريه در حق محكوم له  ابراهيم محكوم اس

خانم زهره باغبانى فرزند على
محكوم له جهت استيفاى حقوق خود بدوا تقاضاى توقيف و مزايده خودروى سوارى پرايد 111 سفيد رنگ را نموده و 

پس از تشريفات قانونى و ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى بشرح ذيل مورد ارزيابى قرار گرفته :
ــفيد رنگ مدل 1397 به شماره انتظامى 85-827د68 و شماره موتور  ــتگاه خودروى سوارى پرايد 111 س يك دس
ــى  ــد پس از بازديد ميدانى و بررس ــول ا...(ص) مى باش ــى 1014470 كه در پاركينگ محمدرس 6069067 و شاس
ــانات بازار به مبلغ 455,000,000 ريال معادل چهل و پنج ميليون و پانصد هزار  خودرو فوق باتوجه به عرف و نوس

تومان كارشناسى و برآورد مى گردد.
ــت كه اين اجرا پس از طى مراحل قانونى و عدم  ــپس تقاضاى فروش آن را از طريق مزايده عمومى را نموده اس س
ــنبه 1398/5/9 از ساعت 9 الى 11 صبح با حضور  ــط محكوم عليه قصد دارد در روز چهارش پرداخت محكوم به توس
نماينده محترم دادستان و همچنين محكوم له در محل دفتر شعبه 8 اجراى احكام مدنى دادگسترى زاهدان از طريق 
مزايده عمومى اموال توقيفى محكوم عليه به قيمت پايه كارشناسى به فروش برساند. طالبين و خريداران مى توانند 
همه روزه تا يك هفته قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضوراً 
ــركت نمايند. بديهى است اموال مزايده به كسى فروخته خواهد شد كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد و خريدار  ش

ــغ 10 درصد  ــتى مبل مى بايس
ــى  ف را  ــده  مزاي ــنهادى  پيش
ــپرده  ــاب س ــس به حس المجل
ــترى زاهدان واريز نمايد  دادگس
ــدت يكماه  ــى را ظرف م و مابق
ــپرده واريز و قبض  به حساب س
ــزى را تحويل اجراى احكام  واري
ــس از تاييد  ــد و پ ــى نماي مدن
دادگاه محترم  ــط  توس ــده  مزاي

صادر كننده حكم، تقاضاى انتقال مالكيت اموال نمايد و درصورت عدم تاييد مزايده توسط دادگاه ، مبلغ 10 درصد 
واريزى به خريدار مسترد خواهد شد و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر واريز ننمايد و يا اعالم 
انصراف نمايد مبلغ 10 درصد پيشنهادى خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خريدار حق هيچگونه اعتراضى را 
ــريفات مزايده با رعايت مواد 113 به بعد قانون اجراى احكام مدنى و ماده 129 اجرا خواهد شد.  ــت. تش نخواهد داش
به استناد ماده 131 قانون اجراى احكام مدنى در صورت نبود خريدار طلبكار مى تواند در قبال طلب خود از اموال 

مورد مزايده قبول نمايد. هزينه نقل و انتقال بر عهده برنده مزايده مى باشد.9804937
تاجيان – مدير دفتر شعبه 8 اجراى احكام مدنى دادگسترى زاهدان

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ــماره 139860306007000206  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  ــند رسمى برابر راى ش س
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى  ــاختمانهاى فاقد سند رس س

خانم زينب يوسفى كيا   فرزند براتعلى  بشماره شناسنامه 258
ــاحت 160 متر مربع پالك  صادره از تربت جام در يك باب خانه/ يك قطعه زمين مزروعى/ يك قطعه باغ  به مس
ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام  ــهر تربت جام  بخش 13 مش 7345 / 7226   فرعى از 166 - اصلى  واقع در ش
خريدارى از مالك رسمى آقاى زينب يوسفى كيا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9804061

تاريخ انتشار نوبت اول:،98/4/9  تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/25
سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ــمى برابر راى شماره   139860306007000204 هيئت اول / دوم   موضوع قانون تعيين تكليف  ــند رس فاقد س
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه 

بالمعارض  متقاضى آقاى بهاالدين يوسفى كيا   فرزند محمد  بشماره شناسنامه 367
صادره از تربت جام در يك باب ساختمان به مساحت 273,5 متر مربع پالك 7218/7344  فرعى از 166 - اصلى  
ــمى آقاى بها الدين  ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رس ــهر تربت جام  بخش 13 مش واقع در ش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود  ــفى كيا   محرز گرديده اس يوس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  و در صورتى كه اش
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9804061
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/4/9             تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/25

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹢اری ︎︣ا︡ ︑﹫︌ ︗﹩ ال ا﹊︦ آی ︋﹥ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ – رو︾﹠﹩ ﹝︡ل ١٣٨۶ ︋﹥  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 S1412286041258 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   ١٨٣٧٨٢٩
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۵۴ – ۵٩٨ ق ١٢ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه 

وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.  
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آگهی تغییرات شرکت رایان سازه پدیده مهر )با مسئولیت محدود(
 به شماره ثبت 14078 و شناسه ملی 14005823607

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده م��ورخ 1397,07,03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم مریم خمس��ه  به کد ملی 
4324201234 با دریافت 100000 ریال از صندوق ش��رکت از ش��رکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و س��متی ندارد.سرمایه شرکت از 
مبلغ 10200000 ریال به10100000ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده 4 اساس��نامه بش��رح مذکور اصالح گردید. س��هم الشرکه شرکاء 
بش��رح ذیل می باش��د: فرنوداس��کافی مبلغ 6000000 ریال س��هم الشرکه نس��یم ادیبان مبلغ 4000000 ریال س��هم الشرکه افرنگ 

اسکافی مبلغ 100000ریال سهم الشرکه .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )531735(
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آگهی تغییرات شرکت رایان سازه پدیده مهر )با مسئولیت محدود(
 به شماره ثبت 14078 و شناسه ملی 14005823607

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,07,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای افرنگ اس��کافی ب��ه کد ملی 
1639031758 ش��ماره شناس��نامه 0نام پدر یعقوب متولد 1328,04,04 آدرس قزوین ،چهارراه نادری ،ابتدای نادری جنوبی ،س��اختمان 
333،طبقه 3واحد12 کد پستی 3413639541با پرداخت100000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 
10100000ریال به 10200000ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده 4 اساس��نامه بش��رح مذکور اصالح گردید.سهم الشرکه شرکاء بشرح ذیل 
می باشد: فرنوداسکافی مبلغ 6000000 ریال سهم الشرکه نسیم ادیبان مبلغ 4000000ریال سهم الشرکه مریم خمسه ء مبلغ 100000ریال 

سهم الشرکه افرنگ اسکافی مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )531702(
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تاسیس موسسه غیر تجاری خادمان سالمت امید دهلران درتاریخ 1398,04,19 
به شماره ثبت 114 به شناسه ملی 14008456828

ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاترتکمی��ل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم آگهی میگ��ردد. موضوع : موسس��ه دارای ماهیت غیرسیاس��ی،غیر 
تج��اری، غیرانتفاع��ی، غیردولتی،داوطلبان��ه و ع��ام المنفعه بوده و تحت عنوان موسس��ه خیریه در موض��وع امور خیریه و نیکوکاری و حمای��ت از بیماران با 
رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اس��المی ایران و این اساس��نامه فعالیت خواهد نمود . باس��تناد ش��ماره مجوز 2329,1,1100 تاریخ مجوز 1398,02,24 
فرمانداری شهرس��تان دهلران مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان ایالم ، شهرس��تان دهلران ، بخش مرکزی ، ش��هر دهلران، منطقه 
1 ، خیابان ش��هیدمطهری ، خیابان ش��قایق ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس��تی 6981813841 اولین مدیران : آقای اصغر س��موری به شماره ملی 4519445825 
به س��مت رئیس هیئت مدیره خانم معصومه نیازی به ش��ماره ملی 4549879653 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فرحناز فتاحی پور به شماره ملی 
4519882321 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای محسن شاه ولی به شماره ملی 4519529239 به سمت خزانه دار آقای علی کیانلوئی به شماره 
ملی 4519437741 به س��مت عضو هیئت مدیره آقای نورمحمد پورمند به ش��ماره ملی 4519869544 به س��مت عضو عضو علی البدل آقای تورج عبدی به 
شماره ملی 4549607416 به سمت عضو علی البدل که همگی اعضاء برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. بازرسین موسسه : آقای 
محمد رضا خیری به شماره ملی 4519873266 بسمت بازرس اصلی و آقای طاهر حسنوند به شماره ملی 4519938716 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی تعیین گردیدند . روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید . 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران )531382(
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی تولید کشاورزی بام ایران به شماره ثبت 1056 و شناسه ملی 10340038236
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,08,09 منضم به نامه شماره 97,205,9,184,2657 مورخ 1397,09,11 اداره تعاون 
روستایی شهرستان شهرکرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 شرکت تصویب گردید. 
آقایان س��ید رحمت اله رضوی دهکردی به کد ملی 4621315331 و بهرام طهماس��بیان به کد ملی 4621310623 و عبدا     هلل عبداللهیان 
دهک��ردی 4621397761 و ای��رج اکب��ری بنی به کد ملی 4622906643 و عبدالصانع رئیس��ی نافچی به کد ملی 4620427896 به س��مت 
اعضای اصلی هیئت مدیره و حبیب اله غفاری به کد ملی 4679292830 وعبدا     هلل اس��دپور به کد ملی 4622459345 به س��مت اعضای               
علی البدل هیئت مدیره برای مدت س��ه س��ال مالی انتخاب گردیدند. رحمت اله مردانپور شهرکردی به کد ملی 4621330543 و مهناز 

ایمانی پور واصف به کد ملی 0493123253 به سمت بازرسان شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )531644(
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی تولید کشاورزی بام ایران به شماره ثبت 1056 و شناسه ملی 10340038236
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,08,10 منضم به نامه شماره 97,205,9,184,2657 مورخ 1397,09,11 اداره تعاون روستایی 
شهرس��تان ش��هرکرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان سید رحمت اله رضوی دهکردی به کد ملی 4621315331 به سمت رئیس هیئت 
مدی��ره و بهرام طهماس��بیان به کد ملی 4621310623 به س��مت نایب رئیس و عبداله عبدالهیان دهک��ردی به کد ملی 4621397761 به 
س��مت منش��ی و ایرج اکبری به کد ملی 4622906643 و عبدالصانع رئیسی نافچی به کد ملی 4620427896 به سمت عضو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. آقای پرویز یگانگی دس��تگردی به کد ملی 6339433243 به س��مت مدیر عامل ش��رکت انتخاب گردید. کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد و در غیاب رئیس هیئت 

مدیره امضای نایب رئیس هیئت مدیره نافذ است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )531643(

آگهی تغییرات ش�رکت رایان سازه 
پدیده مهر )با مسئولیت محدود( به 
ش�ماره ثبت 14078 و شناسه ملی 

14005823607
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,07,03 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : آق��ای افرنگ اس��کافی به       
 ک��د مل��ی 1639031758 به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره 
آقای فرنوداس��کافی به کد ملی 4310048765 به س��مت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خانم نس��یم ادیبان به کد 
ملی2595744674 به س��مت نایب رئی��س هیئت مدیره 
ش��رکت انتخاب گردیدند.کلیه اس��ناد و م��دارک و اوراق 
به��اءدار و اوراق ع��ادی و اداری ب��ا امض��اء مدی��ر عامل یا 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )531701(
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آگهی تغییرات ش�رکت رایان سازه 
پدیده مهر )با مسئولیت محدود( به 
ش�ماره ثبت 14078 و شناسه ملی 

14005823607
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,07,03 تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : آق��ای افرنگ اس��کافی به ک��د ملی 
1639031758 - آقای فرنوداس��کافی به کد ملی 
4310048765 3-خان��م نس��یم ادیب��ان ب��ه ک��د 
ملی2595744674 به سمت اعضای هیئت مدیره 

شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین 
)531700(
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آگهی تغییرات ش�رکت رایان سازه 
پدیده مهر )با مسئولیت محدود( به 
ش�ماره ثبت 14078 و شناسه ملی 

14005823607
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1397,07,04 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : آدرس 
محل ش��رکت از قزوین)نشانی س��ابق( به آدرس 
جدید: استان قزوین - شهرستان قزوین - بخش 
مرکزی - ش��هر قزوین-محله فلس��طین ش��رقی-
کوچه ش��هید علی جلیلوند-خیاب��ان وحدت-پالک 
62-طبق��ه اول-ب��ه ک��د پس��تی 3415646755 

انتقال یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین 
)531699(
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فرهنگ و هنر

خبر

بررسى كارنامه ميرافضلى در «شيرازه شعر»
فرهنگ و هنر: هشتمين نشست 
تخصصى شيرازه شعر به ديدار و 
گفت وگو با سيدعلى ميرافضلى و 
بررســى كارنامه شعرى اين شاعر 
اختصــاص دارد.  در ايــن برنامه 
كه امروز در خانه شــاعران برگزار 

مى شود، همچون نشست هاى گذشته، در كنار شعرخوانى ميهمان برنامه، 
حاضران با او به بحث و گفت وگو درباره تجربيات شعرى اش مى پردازند.

از آثار ســيدعلى ميرافضلى مى توان به «تقويم برگ هاى خزان» (1373)، 
«گنجشــك ناتمــام» (1383)، «دارم به ســاعت مچــى ام فكر مى كنم» 
(1386)، «خواب گنجشك ها» (1389)، «آهســته خوانى» (1391)، «مرا 
مى نويسى» (1394) و «كارنامه تبر» (1397) اشاره كرد. شيرازه شعر نشست 
ماهانه و تخصصى درباره شــعر و شــاعران امروز است كه به دبيرى محمد 
رمضانى فرخانى، سه شنبه هاى آخر ماه ساعت 17:30 در محل خانه شاعران 
ايران به نشانى خيابان دكتر شريعتى، خيابان شهيد كالهدوز (دولت)، نبش 

كوچه نعمتى برگزار مى شود و حضور براى عالقه مندان آزاد و رايگان است.

عزيزى: 
ناشر نبايد تنها براى پر كردن جيبش تبليغات كند

ايبنا: مدير نشــر روزگار معتقد 
است، نخســتين مؤلفه  بازاريابى 
كتاب، كيفيت محصول است و تن 
دادن به هر راهكار تبليغاتى براى 
يكشــبه پرفروش كردن كتاب ها، 
اخالقى نيســت. محمــد عزيزى 

گفت: كيفيت، نخســتين مؤلفه بازاريابى است و يك ناشر در وهله اول بايد 
يك كاالى خوب فرهنگى و يك كتاب ســالم و با كيفيت تحويل مخاطب 
بدهد. مخاطب مى خواهد براى كتاب پول بدهد و بايد از نظر كيفيت چاپ، 
محتــوا، ظاهر و گرافيك، جلد و صفحه آرايى، محصول خوبى براى او توليد 
شــود. وى اضافه كرد: اساس بازاريابى هر محصولى، حتى كتاب، مشترى و 
مخاطب است، بنابراين بايد از نظر قيمت گذارى نيز توجه شود كه اشكالى 
وجود نداشته باشد. از طرف ديگر با توجه به نياز مخاطب، بايد كتاب رده بندى 

شود، مثالً اينكه كتاب براى چه رده سنى مناسب است.
عزيزى ادامه داد: گاهى برخى از افراد گاليه مى كنند كه چرا مخاطب به كتاب 
ما توجهى نمى كند و از اين موضوع غفلت مى كنند كه خودشان وظيفه دارند 
كتاب را به مخاطب معرفى كنند. مدير نشر روزگار با اشاره به اهميت ارتباط 
مستمر و پايدار با مخاطب در شرايط امروزى جامعه گفت: در اين روزگار، به 
دليل اينكه ذهن مردم متوجه يك حوزه خاص نيســت و هر لحظه ممكن 
است حواس آن ها پرت شود، نياز است كه ما به آن ها مدام يادآورى كنيم و 
اطالعات صحيح بدهيم. وى در مورد اطالعات صحيح توضيح داد: اينكه يك 
كتاب چه ويژگى هايى دارد و رويكردش چيست و چه ارزش هايى دارد را بايد 
با صداقت به مخاطب بگوييم. ناشــر نبايد تنها به قصد پر كردن جيب خود 
تبليغات كنــد. عزيزى گفت: رونمايى از كتاب و معرفى به مطبوعات، يكى 
از روش هاى ســالمى  است كه مى تواند به معرفى كتاب كمك فراوانى بكند 
و از طرفى اهالى رســانه نيز بايد بدرستى به تحليل كتاب بپردازند و به نحو 
مناسبى آن را معرفى كنند. وى افزود: به صورت كلى فعاليت اهالى مطبوعات 
و رسانه در بخش كتاب، اهميت فراوانى دارد. همين كه شما در مورد كتاب با 
من مصاحبه مى كنيد، يعنى به اين موضوع اهميت مى دهيد و اين براى من 
به عنوان ناشر، خوشحال كننده است كه فرهنگ كتاب و كتاب خوانى بيشتر 
رشد كند. عزيزى بيان كرد: در حال حاضر عالوه بر رسانه هاى رسمى  حوزه 
كتاب، سايت هايى نيز هستند كه مى گويند ما با درصدى خاص، كتاب شما را 
معرفى مى كنيم يا روزنامه هايى كه براى معرفى يك كتاب، ممكن است مبلغى 
را دريافت كنند. حق آن هاست كه بابت كارى كه مى كنند مزد دريافت كنند.
وى اضافه كرد: البته در همين شرايط اگر دولت، صدا و سيما و مطبوعات از 
بازار نشر و كتاب حمايت كنند، روند معمول معرفى شدن يك كتاب، سرعت 
مى گيرد. مدير نشر روزگار درباره معروف شدن يكشبه برخى از كتاب ها گفت: 
در مورد معروف شــدن يكشبه كتاب ها، بى ترديد پروپاگانداى تبليغاتى نيز 
وجود دارد. گاهى يك كتابى هنوز از چاپخانه بيرون نيامده، به چاپ سوم و 
چهارم مى رسد. چطور چنين اتفاقى مى افتد؟ بى شك از اين قبيل  كارهاى 
تبليغاتى نيز انجام مى شود اما بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه ما در 

مرحله پيش توليد مى توانيم كارهاى تبليغاتى سالمى  انجام دهيم.  
عزيزى بيان كرد: ممكن است يك ناشر به داليل اخالقى، از حوزه بازاريابى 
عقب بنشيند؛ مثالً خود من با توجه به روحيه معلمى  كه در سال هاى گذشته 
داشته ام، خيلى به دنبال اين موضوع نبوده ام كه فروش را به هر نحوى افزايش 
يا فعاليت هاى تجارى انجام بدهم. از طرفى اين رفتار را هم دوست ندارم كه 
بــه زور بخواهيم به مردم كتابى را بقبوالنيم يا يقه آن ها را بگيريم و بگوييم 
حتماً بايد اين كتاب را بخوانيد. به نظر من كتاب خوب، آرام آرام جلو مى رود 
و معروف مى شود. مدير نشر روزگار اضافه كرد: ورود جدى به حوزه بازاريابى 
يعنى رقابت سنگين با كسانى كه چه بسا از هر ترفندى استفاده كنند. گاهى 
رقبا از شــيوه هاى بدى براى تبليغات استفاده مى كنند و به نوعى با خدشه 
وارد كردن به اعتبار ديگران، خودشان را باال مى كشانند. از همين رو هيچ گاه 
به صورت جدى وارد اين عرصه نشديم. تنها راه هايى كه به دنبال آن هستيم، 

همان راه ها و روش هاى مرسوم در معرفى است.

طرح سؤال از وزير درباره پول هاى مشكوك
 در سينما و شبكه خانگى

ايســنا: يك عضو كميســيون 
فرهنگى مجلس از طرح ســؤالى 
از وزير ارشــاد در خصوص علت 
ورود پول هاى مشكوك به سينما 

و شبكه خانگى خبر داد.
حجت االسالم احمد مازنى اظهار 

كرد: من به همراه آقاى وكيلى ســؤالى را از آقاى سيد عباس صالحى، وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى  در خصوص علت ورود برخى از پول هاى مشكوك 
(پولشويى) به سينما و شبكه خانگى مطرح كرديم و اينكه چرا نظارتى در اين 

خصوص صورت نمى گيرد.
وى افزود: در اين سؤال عنوان كرديم كه براساس شنيده ها، در توليد و تهيه 
تعدادى از پروژه هاى ســينمايى و شبكه نمايش خانگى سرمايه گذارى هاى 
مشكوكى صورت گرفته كه اين سرمايه ها از يك سو با صرف هزينه هاى بسيار 
به چرخه سالم توليد محصوالت سينمايى آسيب وارد كرده و از سوى ديگر 
سبب تخريب چهره اهالى شريف اين حوزه شده، بنابراين با توجه به اينكه 
شاهد افزايش تعداد فيلم هايى هستيم كه با اين سرمايه ها توليد مى شوند چرا 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى  نظارتى براى جلوگيرى از وقوع اين موارد 
صورت نمى گيرد؟ به گفته مازنى، هيئت رئيســه مجلس اين سؤال را براى 

بررسى به كميسيون فرهنگى مجلس ارجاع داده است.

  در «نقل گيتى» به دو مفهوم عشــق و 
وطن پرداخته  و داستانتان را بر اين دو بستر 
روايت كرده ايد. چطور شــداين دو مفهوم 
براى شما دستمايه نوشتن نخستين رمان 

شد؟
 دستمايه بسيارى از آثار ادبى عشق بوده است و 
البته در آثار به وطن هم پرداخته شده است. حب 
وطن عالوه بر اينكه مســئله اى ملى است، دينى 
هم هست و در متون دينى هم بر آن تأكيد شده 
است، اما براى من دغدغه اين بود كه وقتى آدمى  
سر دوراهى عشق و وطن قرار گيرد، چه مى كند. 
طبيعى است نويسنده نبايد پاسخ پرسش هايى را 
كه در ذهنش شكل مى گيرد، در داستانش ديكته 
كند. فقط بايد طرح ســؤال كند و نتيجه گيرى 

برعهده مخاطب است. 
در كتاب طرح سؤال كردم و موقعيت هاى مختلفى 
هم براى پاسخ هاى متفاوت ايجاد كردم، اما تالش 
داشتم حكم ندهم. به هر حال در نخستين اثر به 

دنبال طرح دغدغه هاى ذهنى ام بودم. 

 معناى عشــق و وطــن در كتاب در 
حال تغيير اســت و اينكه براى وطن مرز 

جغرافيايى قائل نيستيد. 
 در داســتان ديدگاه هاى مختلفى درباره مفهوم 

وطن وجود دارد. نخســتين مفهوم درباره علت 
حضور رزمندگان در جبهه اســت و اينكه حضور 
اين ها بر چه اساســى بوده؛ دفــاع از خاك و مرز 
جغرافيايى و يا مسائل مهم تر؟ من موقعيت هايى 
را ايجاد كرده ام كه آدم ها نگاهشــان را در مورد 
وطن مى گويند. پيرمرد و پيرزن و سهيل و گيتى 
نماينده آدم هايى هستند كه هر كدام نگاهى به 
مفهوم وطــن دارند. ممكن اســت در مفهومى، 
 مخاطب به اين نتيجه برســد، خاورميانه وطن 
است و يا بگويد همزبانان او هموطنانش هستند. 
من دســت كم در اين اثر به مرز جغرافيايى قائل 
نبودم اما افرادى هستند كه قائل به مرز جغرافيايى 

صرف هستند. 

 البته بخش بزرگى از هدف جنگ ايران 
و عراق و ادامه دار شــدن اين جنگ حفظ 
همين مرز جغرافيايى بوده، چون جنگ بين 

دو كشور مسلمان بوده است.
 بله همين طور است. به هر حال من تالش كردم 
ديدگاه هاى مختلف را بياورم و در نهايت مخاطب 
به جمع بندى برسد. يكى از معيارهاى وطن، مرز 
جغرافيايى اســت، اما ســؤال اين است آيا فقط 
همين است و پرسش مهم تر اين است كه وطن با 
همه تعاريفش چه جايگاهى در مقابل عشق دارد؟ 

آيا وطن مهم تر است يا عشق؟ دغدغه گيتى در 
همين مرز جغرافيايى مانده است و حاضر نيست 
اين مرز را ترك كند. در اين اثر فرصت داده شده 

همه ديدگاه ها مطرح شود. 

 چرا مفاهيم مختلف «وطن» اين قدر براى 
شما اهميت داشت؟

 از زمانى كه خواندن و نوشــتن را آغاز كردم، به 
وطن و مفهوم وطن عالقه مند شدم و خواستم حد 
و مرز را بدانم. در مورد وطن پرســش هاى زيادى 
در ذهنم به وجود مى آمد. مثالً اينكه چرا كسى 
كه براى وطن شــعر گفته حاال در خارج از ايران 
دفن است؟ چرا بر سر تبار شاعران و نويسندگان 
جنگ است و ملت ها به دنبال اين بوده اند قله هاى 
ادبى و فرهنگــى را مال خود كنند، در حالى كه 
زمانى همه متعلق به يــك جا بوده اند. براى اين 
پرسش هاى ذهنى، پاسخ قطعى نداشتم و حس 

كردم اين پرسش ها در ذهن بسيارى باشد. وظيفه 
ادبيات همين طرح پرسش ها و بيان دغدغه هاى 

جمعى است.  

 وقايع اين رمــان چقدر حاصل تجارب 
زيستى شماست؟ 

 رمان هيچ وقت نمى تواند خارج از تجارب زيستى 
نويسنده ها باشد، اما مسلماً هميشه عين چيزى 
كه اتفاق مى افتد نقل نمى شــود. تجربه مفهوم 
اســت كه موقع نوشتن خيال به كمك مى آيد و 
آن را دراماتيزه مى كند و در خدمت داستان قرار 
مى دهد و يا شايد نويسنده تجارب خردى داشته 
باشــد و آن ها را به صورت ديگرى در داستانش 
مطرح كند كه همه اين ها محصول خيال نويسنده 

است و واقعى نيست. 

 پيش از نوشــتن اين رمان شما سال ها 
در زمينــه تاريخ شــفاهى جنگ فعاليت 
مى كرديد و آثار زيادى نوشته ايد. تجاربى 
كه در زمينه نوشتن در اين حوزه داشتيد 
چقدر در نوشتن اين داستان به شما كمك 

كرد؟
 آنچــه به عنوان تاريخ شــفاهى و خاطره از من 
منتشر شــده مستقل از اين رمان بوده اند و هيچ 
كدام از آن ها به كارم نيامده است، اما حتماً كسب 
تجربه و شــناختى كه با توجه به نوشتن آن ها از 
درك آدم ها و موقعيت هاى مختلف پيدا كرده ام در 

نوشتن اين رمان به كمك من آمده است. 

 مســئله اى كه در شخصيت پردازى اين 
كتاب وجود دارد، خاكســترى بودن آن ها 
و تالش شما براى حفظ اين شخصيت هاى 
خاكسترى است، اتفاقى كه كمتر در حوزه 
داستان هاى دفاع مقدس رخ مى دهد به جز 
شخصيت پيرمرد و پيرزن داستان كه اغراق 
آميز به نظر مى رسند. چطور به سمت اين 

نوع شخصيت پردازى رفتيد؟ 
 اصل كلى داستان خلق شخصيت خاكسترى 
و موقعيت خاكســترى است. آدم هاى داستان 
در ســن و سال خاصى هســتند كه نظرات و 
عملكرد آن ها در حال تغيير اســت. اما پيرمرد 

و پيرزن داستان به سن مطلق گرايى رسيده اند 
و ديگر تغيير رويه براى آن ها آســان نيســت، 
براى همين ديالوگ هــاى تكرارى از زبان اين 
دو مى شنويم و حاضر به پذيرش خيلى چيزها 
هم نيســتند، اما هر چه شخصيت ها به سمت 
سياه و سفيد بروند، ضمن اينكه مى خواستم با 
خلق اين دو شخصيت، جذابيت هاى داستانى 
خاصى بــراى مخاطــب ايجاد كنــم و البته 
آدم هاى مطلق گرا در اطراف ما كم نيســتند. 
همچنين خواســتم مفهوم عشق و وطن را در 
دو نســل و دو زوج سهيل و گيتى و پيرمرد و 
پيرزن نشان دهم و به مقايسه دو نسل و تغيير 

تعريفشان از اين دو مفهوم بپردازم. 

 در مــورد شــخصيت «ســهيل» پر 
چالش ترين شــخصيت اين كتاب صحبت 
كنيد. شخصيتى كه اگر چه در نگاه مخاطب 
منفور است اما مابه ازاى خارجى دارد و در 

ميان مردم زندگى مى كند. 
 بله، بسيارى به من گفتند از اين شخصيت بتدريج 
متنفر مى شوند. آدم آرمان گرايى كه در ابتداى كتاب 
به خاطر عقايدش جالى وطن مى كند، اما مى بينيم 
در ادامه به جايى مى رســد كه منافع و شرايط بهتر 
را بر هر چيزى ترجيح مى دهد. مابه ازاى شخصيت 
سهيل زياد ديده مى شود، هم در كسوت آدم معمولى 
و متأسفانه هم در كسوت مدير و مسئول و البته اين 
جمله معروف و مشهور از زبان آن ها شنيده مى شود 
كه «هرجا بتوانم خدمت كنم، آن جا هستم». جنسى 
از ليبراليسم در نهاد اين شخصيت ها وجود دارد كه 
منفعت طلبى، اصل اساسى آن هاست و بر اساس اين 
منفعت، عشــق، وطن و هر چيزى تعريف مى شود. 
اين آدم ها دغدغه ذهنى من بودند و با همه انزجارى 
كه از اين نوع آدم ها داشتم، خواستم از آن ها بنويسم 
و البته خيلى تالش كــردم انزجارم را پنهان كنم. 
متأسفانه تفكر ليبراليسم همه جهان را فرا مى گيرد 
و نسل هاى بعد ما را هم فرا خواهد گرفت، آدم هايى 
كه دائم در حال تغيير در جهت كسب منافع بيشتر 

هستند و حرف و عملشان يكى نيست. 

برش

زياد  سهيل  شخصيت  مابه ازاى 
كسوت  در  هم  مى شود،  ديده 
هم  متأسفانه  و  معمولى  آدم 
مسئول؛  و  مدير  كسوت  در 
نهاد  در  ليبراليسم  از  جنسى 
دارد  وجود  شخصيت ها  اين 
اساسى  اصل  منفعت طلبى،  كه 

آن هاست 

دبير سومين جشنواره فيلم كوتاه «موج»:

تمركززدايى به شناسايى هنرمندان بومى  كمك مى كند
صبا كريمى: جشــنواره فيلم كوتاه 
«موج» با هدف شناســايى و معرفى 
استعدادهاى ســينمايى در عرصه فيلم كوتاه، 
حمايت و تقويت جايگاه فيلــم كوتاه به عنوان 
جريانى خردگرا و مستقل در سينما، به  روزرسانى 
دانش و مهارت هاى سينمايى فيلمسازان، ايجاد 
تعامل بين فيلمسازان ملى و سينماگران عرصه 
فيلم كوتاه جزيره كيش و تالش براى گسترش 
تقويت و جذب مخاطبان فيلم كوتاه، شهريور ماه 

امسال سومين دوره خود را برگزار خواهد كرد.
ابراهيم حصارى، دبير سومين جشنواره فيلم كوتاه 
«موج» كه در دوره هاى پيشين هم عهده دار اين 
مسئوليت بوده اســت، اين دوره را متفاوت تر و 
استقبال پرشور هنرمندان از اين رويداد هنرى را 
دور از انتظار مى داند و معتقد است استقبال از اين 
جشنواره به دليل درك اهميت رويدادهاى هنرى 
با اتكا بر مؤلفه هاى بومى  است و با گسترش آن 
مى توان به توسعه فرهنگى كشور، بالندگى آن 
و ايجاد فضاى مناسب براى هنرمندان بويژه در 

عرصه فيلم كوتاه كمك كرد.
زمان برپايى اين جشنواره طبق دوره هاى گذشته 
اسفندماه بود كه امسال بنا به تصميماتى، تاريخ 
برگزارى آن به شــهريورماه تغييــر پيدا كرد. 
حصارى با اشاره به داليل اين تغيير در زمانبندى 
جشــنواره اظهار كرد: اين جشــنواره اسفندماه 
برگزار مى شد كه تصميم گرفتيم به داليلى اين 

تاريــخ را تغيير دهيم. 
تعدد برنامه ها در جزيره 
يكى از اين داليل بود 
و هدف ما اين بود كه 
برگزارى جشنواره تحت 
رويدادهاى  ديگر  تأثير 

جزيره قرار نگيرد. از سويى ديگر، ما اصالً انتظار 
چنين حجم زيادى از آثار دريافتى بويژه در بخش 
فيلم نامه را نداشتيم و تصور مى كرديم اين دوره 
كه جشنواره به صورت موضوعى برگزار مى شود 
و براى نخستين بار است كه بخش فيلم نامه هم 
به جشنواره افزوده شده، شاهد استقبال چندانى 
از ســوى هنرمندان نباشــيم؛ بر همين اساس 
زمانبندى را انجام داديم، اما با رقمى  حدود 720 
فيلم نامه و 760 فيلم روبه رو شديم كه بازبينى 
و داورى آن هــا را نيازمند يــك فرايند طوالنى 
مدت مى كرد و همين مسئله هم در زمان برپايى 

جشنواره تأثيرگذار بود.
حصارى در خصوص ظرفيت هاى برپايى جشنواره 
در اقصى نقاط ايران و تمركززدايى از فعاليت هاى 
هنرى و فرهنگى از مركز اظهار كرد: فكر مى كنم 
بد نباشــد توضيحاتى درباره چرايى اين رويداد 
و جشــنواره ارائه دهم و در خــالل آن مى توان 
به جواب پرسش شما هم رسيد. همان طور كه 
مى دانيد سينماى كوتاه سينماى نوپايى در ايران 
است و مسلماً نيازمند حمايت همه جانبه اى است. 

سازمان منطقه آزاد نيز در سال 94 متقاعد شد 
كه بايد براى حمايت از فيلم كوتاه و هنرمندان 

كيش به اين جشنواره ورود كند.
حصارى در بخش ديگرى از سخنان خود يادآور 
شد: ســاكنان جزيره مردم هنردوستى هستند؛ 
در اين ميان  تعداد زيادى از آن ها به فيلم سازى 
عالقه مندند و يا در اين حوزه فعاليت مى كردند؛ 
زمانى كه به جزيره آمدند و متوجه شدند گروهى 
براى توليد وجود ندارد يا خانه نشــين شــدند 
يا انگيزه خود را از دســت دادند. جشنواره موج 
براى اين فيلمسازان و عالقه مندان به نوعى ايجاد 
انگيــزه و عالوه بر حمايت از جريان فيلم كوتاه، 
فضا را براى فيلمسازان بومى هم مساعدتر كرد. 
براســاس نتايجى كه از دوره نخست جشنواره 
بدست آمد شاهد استقبال جوانان و عالقه مندان 
بوديم و همين مسئله براى ما انگيزه اى ايجاد كرد 

و پاتوق هاى فيلم كوتاه را تشكيل داديم.

 تمركز جشنواره ها نبايد در تهران باشد
حصارى تصريح كرد: ما در دوره ســوم برگزارى 
اين رويداد حدود 20 فيلم از فيلمسازان جزيره 
كيش در جشنواره داشتيم و احساس كرديم به 
بخشى براى حمايت از اين فيلمسازان نياز داريم 
كه براســاس آن چشــم انداز فيلمسازان جزيره 
كيــش را راه اندازى كرديــم. در اين بخش هم 
چيزى در حدود 20 فيلم از فيلمســازان جزيره 

كيش وارد شد كه چهار فيلم به بخش مسابقه راه 
پيدا كردند؛ تمام اين دستاوردها نتيجه برگزارى 

جشنواره فيلم در يك جزيره است.
حصارى عنوان كرد: اما اينكه مى گوييد تمركز 
جشــنواره ها در تهران اســت، به نظرم مطلب 
درستى است و نبايد اين گونه باشد. ما هم براى 
گريز از اين مسئله، امسال جشنواره را به صورت 
موضوعى بومى سازى كرديم و موضوعاتى را مانند 
دريا، ســفر و گردشــگرى كه البته در راستاى 
سياســت هاى منطقه آزاد كيش هم هســت، 
در فراخوان جشــنواره گنجانديم؛ خوشبختانه 
استقبال بسيار خوبى هم از آن شد، به گونه اى 

كه داوران هم از اين ميزان استقبال و شركت در 
جشنواره متعجب بودند.

وى دربــاره نحوه نمايش آثار جشــنواره گفت: 
فيلم هاى جشنواره در طول سال و در پاتوق هاى 
فيلم كوتاه به نمايش درمى آيد و نقد و بررســى 
مى شود. همچنين از منتقدان و فيلمسازان براى 
برپايى كارگاه هاى آموزشى دعوت مى كنيم و اين 
انتقال تجربه مى تواند به ارتقاى سطح فيلمسازان 
ما كمك كند. ضمن اينكه مذاكراتى با دوستانمان 
در مشهد براى اكران متقابل آثار فيلمسازان كوتاه 
و ايجاد تعامل بين هنرمندان مشهدى و جزيره 

كيش داشتيم كه اميدوارم به نتيجه برسد.

ايسنا: حسن ذوالفقــارى با بيان اينكه هيچ كشورى با زبانش چنين 
نمى كند كه ما مى كنيم، از اهميت حفظ كرســى هاى زبان فارسى و 
ضرورت گسترش روابط فرهنگى و بين دانشگاهى با كشورهاى ديگر 

براى ترويج زبان فارسى مى گويد.
اين استاد سابق اعزامى  وزارت علوم به خارج از كشور، پيرو نگرانى هايى 
كه درباره تعطيلى كرســى هاى زبان فارسى در خارج از كشور وجود 
داشت و پس از اختصاص بودجه براى حفظ آن ها خبر داده شد، درباره 
اهميت برگزارى اين كرســى ها در ترويج زبان و ادبيات فارسى اظهار 
كرد: كرسى هاى زبان فارسى در خارج از كشور از گذشته، حتى پيش 
از انقالب ايجاد و تا به حال حفظ شده اند و اگر يكباره بخواهيم آن ها را 
تعطيل كنيم، احياى دوباره شان ولو اينكه شرايط كشور هم مانند پيش 
شود، كار دشوارى است؛ اين است كه اين كرسى ها بايد به هر شكلى 
كه هست حفظ شوند. هنوز هم شايد دير نشده باشد، اما فاصله اى كه 

افتاده ممكن است كار را دشوار كند.

اين دانشيار زبان و ادبيات فارسى دانشگاه تربيت مدرس گسترش 
و ترويج زبان فارســى را وظيفه همه دســتگاه هاى كشور دانست 
و گفت: تعطيلى اين كرســى ها نقض اين راهبردهاى ملى اســت. 
كرســى هاى زبان و ادبيات فارســى از اين جهــت نقش مهمى 
 در گســترش و ترويج زبان و ادبيات فارســى دارند كه مى توانند 
عالقه مندان به فرهنگ و زبان و ادبيات فارسى را جذب خودشان 
كنند. بســيارى از ايران شناســانى كه اكنون دارند روى فرهنگ 
ايران كار مى كنند و به عنوان ســفيران ايران در خارج از كشــور 
كار مى كنند، از همين كرســى ها برخاسته اند. استادانى كه براى 
تدريس به خارج از كشــور اعزام مى شــوند جز پرورش دانشجو 
خودشــان هم با فرهنگ، ادب، ســازمان ها و نهادهاى آن كشور 
ارتبــاط برقرار مى كنند كه اين موضوع زمينه بســيار خوبى براى 

گسترش و ترويج زبان فارسى است. 
اين عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسى همچنين گفت: حاال تعداد 

زيادى از 65 كرســى اى كه داشــتيم به حالت تعليق درآمده است، 
درحالى كه ما اميد داشــتيم آن تعداد چندبرابر شــود، اما اين كار را 
نكرديم و دســت به تعطيلى آن ها هم زديم. كرســى ها مى توانند با 
مبلغ كمى  اداره شــوند، حتى اگر وزارت امور خارجه از اعزام بعضى 
از كارمندان غيرالزم خود چشمپوشى كند، مى توان استادان را دوباره 
اعزام كرد. اين كار نه تنها وظيفه وزارت علوم بلكه وزارت امور خارجه 

و ساير نهادهاست تا كرسى ها حفظ شوند. 
وى گفت: استادان بسيارى اكنون در دانشگاه هاى كشور خودشان 
زبان و ادبيات فارســى تدريس مى كنند و از همين راه با ايران و 
ادبياتش آشــنا شده اند و سال هاســت كه اين چراغ روشن مانده 
است. بورس تحصيلى دانشجويان خارجى بخصوص در رشته زبان 
و ادبيات فارســى دانشــگاه هاى ايران هم مى تواند راه حل خوبى 
باشد، اما به اين مسائل بى توجهى مى شود. هيچ كشورى با زبانش 

چنين نمى كند كه ما مى كنيم.

حسن ذوالفقارى:
هيچ كشورى با زبانش 

كارى نمى كند كه ما 
مى كنيم!

چهره خبر

جشنواره ها

گفت و گو با محمد خسروى راد به انگيزه انتشار «نقل گيتى» 

دوراهى عشق و وطن 
 فرهنگ و هنر/ خديجــه زمانيان  «نقل 
گيتى» يك رمان با صفحــات كم اما با تصاوير 
و خرده داســتان هاى زياد اســت كه در پستوى 
هركدام تجربه هاى شخصى و انسانى خانه كرده 
است. خوش خوان و پركشش و البته معناگرا و پر 
محتوا و عميق. «ســهيل» كه در جمع سربازان 
صدام به عنوان نيروى احتياط فراخوان شده و در 
خط مقدم قرار است با ايرانى ها بجنگد، با برخى 
آدم هــا ارتباط مى گيرد و فضا را مهيا مى كند تا 
از جمع نيروهاى صــدام فرار كند و به ايرانى ها 
بپيوندد. حضور سهيل در جمع ايرانى ها و پس 
از آن در ســپاه بدر به هشت سال جنگ ايران و 
عراق ختم نمى شود و پس از جنگ هم در شهر 
مشهد زندگى مى كند. زندگى آرام و عاشقانه با 

يك همسر ايرانى به نام «گيتى».
درســت زمانــى كه زندگــى به ايــن زوج، 
روى خــوش نشــان مى دهــد، آمريكايى ها 
به عــراق حمله مى كننــد و در اندك زمانى 
ديكتاتورى صدام و حــزب بعث فرو مى ريزد 
و با شــكل گيرى عراقى جديد، سهيل فيلش 
ياد هندوســتان مى كند و فضا را براى خود و 

دوستانش مناسب رشد و پيشرفت مى بيند.
ســهيل به گيتى پيشــنهاد مى دهد به كربال 
بروند و آنجا زندگى كنند؛ گيتى اگرچه عاشق 
زيارت اســت اما ترجيح مى دهد در شــهر و 
كشور خود زندگى كند و اين آغاز كشمكشى 
است كه داستان رمان «نقل گيتى» را شكل 
مى دهد و ماجراهايش را مى ســازد. رمان در 
قالــب نامه هايــى كه گيتى و ســهيل به هم 
مى نويسند روايت مى شود؛ نامه هايى كه انگار 
قرار اســت آدم هاى داســتان را در كشاكش 
يك دو راهى ميان عشــق و وطن قرار دهد و 

اين وضعيت تا اندازه اى بغرنج، لحظه هايى از 
سرگشتگى، استيصال، غرور، عشق و حماسه  
آدميــزاد را به تصوير بكشــد. ســهيل تالش 
مى كنــد در نامه هاى خود گيتــى را متقاعد 
كنــد كه به عراق بــرود و زندگى را كنار هم 
ادامــه دهند و با نقل چند داســتان از جمله 
عشــق پيرمرد و پيرزن ايرانى به سرزمينشان 
و همين طور از شــرايطى كه براى او در عراق 
پيش آمده و مقام و پســت هايى كه در انتظار 
اوســت مى گويد و گيتى نيز پاســخ هايى از 
جنس يــك زن شــرقى داراى درك بلند و 

عاطفه سرشار را براى سهيل ارسال مى كند.
خسروى راد، از آن دسته نويسنده هاى كم گو 
و البته پركارى اســت كه نزديك به 30  سال 
اســت مى نويسد. ويژگى نخســتين مجموعه 
داســتان هاى خســروى كه اوايــل دهه 70 
توسط انتشارات ســوره  مهر چاپ شد، كوتاه 
بــودن آن ها بود و هميــن موضوع، چه خوب 
و چه بــد، در رمان نقل گيتى نيز به چشــم 
مى خورد؛ رمان كوتاه، كم گو و اما پر داستان. 
اين كوتاه نويســى را در كارهاى غيرداستانى 

خسروى هم مى توان يافت. 
محمد خســروى راد متولد 1349 و نويســنده 
28 عنوان كتاب در حوزه بزرگســال و كودك و 
نوجوان اســت. آثار او تاكنون توانسته برنده دو 
دوره جايزه كتاب ســال شــود. از ميان آثارش 
مى توان به «فرياد در تاكستان» اشاره كرد، كتاب 
زندگى و خاطرات دكتر مرتضى شيخ كه در پى 
اســتقبال مخاطب، اين كتاب به چندين چاپ 

رسيده است. 
گفت وگوى ما را با اين نويسنده به انگيزه انتشار 

نخستين رمانش با عنوان «نقل گيتى» بخوانيد.

برش
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