
برایخواندناینخبرلحظهشماریمیکردم
فضه سادات حسینی، گوینده اخبار سیما 
با انتشار پســتی در صفحه اینستاگرامش 
درباره خبر دستگیری »زم« نوشت: »حدود 
ســاعت ۱۳ فقط یک خبر خالی به اسم 
سپاه روی کنداکتور بود. از سردبیر پرسیدم 
چیســت، گفت هنوز نمی دانیم، فقط قرار 
است بیاید و جایش را خالی گذاشته ایم تا 
برسد. وقتی خبر ســپاه آمد خیلی سریع، ایستاده شروع کردم به خواندن؛ دو 
خطش را که خواندم دیگر نتوانستم بایستم، نشستم و تند تند فقط می خواندم تا 
ببینم چه شده. قلبم آن قدر تند می زد که خودم صدایش را می شنیدم. از ذوق. 

از حس غرور. لحظه شماری می کردم برای خواندن و اعالم این خبر.
خوشحال بودم که آخرین خبر قبل از سفر اربعینم چنین خبر نابی بود«.

شایدیکیسرشدردمیکرد!
محمــود رضوی، تهیه کننده ســینما با 
انتشــار پستی در حســاب توییتری اش 
پیشنهاد جالبی به سازمان اطالعات سپاه 
داد. تهیه کننده ماجرای نیمروز در توییتر 
نوشت: »ضمن تقدیر و سپاس از اطالعات 
ســپاه بابت عملیات موفق دســتگیری 
روح اهلل زم، پیشــنهاد می کنم به سرعت 
اطالعات مربوط به این پرونده و شبکه نفوذ داخلی آمر و مرتبط با وی در هر 
سطحی که هستند، با جزئیات منتشر شود شاید یکی سرش درد می کرد و 

رفت ماجرای آمدنیوز را ساخت«.

مرثیهایازانجیل
منوچهــر هــادی، کارگردان ســینما با 
انتشار تصویری از مســتند »مرثیه ای از 
انجیل« که چند روز پیش از صداوســیما 
پخش شده بود، در صفحه اینستاگرامش 
نوشــت:»عزاداری ها قبول باشــه. شنیده 
بودید نام امام حسین)ع( در کتاب مقدس 
مســیحیان و یهودیان اومده؟ مســتند 
»مرثیه ای از انجیل« داستان حضور یک کشیش مسیحی است در مسیر اربعین. 
تماشای این مستند جذاب توصیه می شود. از شبکه سه سیما هم پخش شده«.

باالخرهنجاتمونمیده
مژده لواســانی با انتشار پستی در صفحه 
اینستاگرامش نوشت:» سال هاست هر بار 
که راهِی کربال مي شــم، دچار احساس 
شوق و ترس توأمانم! شوق رسیدن، ترس 
نرســیدن... کدوممون مي تونیم سرمون 
رو بــاال بگیریم و بگیم ایــن دعوت ها از 
لیاقت ماســت؟ نه! به لیاقت اگر باشه در 
رو سال هاســت باید به روی من ببندنــد. نمي بندند چون به لطف و کرامت 
خودشــون نگاه مي کنند. نمي بندند چون به کوتاهی ها و خرابی های ما نگاه 
نمي کنند. نمي بندند چون مي دونند باالخره این عشــق، یه روزی نجاتمون 
مــي ده. حاال که دوباره دارم میام هنوز به مــن امید داری جان دلم؟ من اما 
هنوز و همیشه، تنها به تو امید دارم. خوشا امید من که ناامید نمي شه هرگز! و 

ببخش که امید تو رو در »حسینی بودن« همیشه ناامید کردم«.

مجیدتربتزادهجمع شدن آدم ها با 
اندیشه ها و مرام های مختلف زیر پرچم 
عشق و ارادت به حسین)ع( حرف امروز 
و دیروز نیست. این هم که بارها و بارها 
سال  چند  پیاده روی های  در  دیده اید 
و  اربعین، شیعه و سنی، مسلمان  اخیر 
مسیحی، یهودی و زرتشتی و... زیر این 
پرچم جمع می شوند، مربوط به سال های 
و  بینا شده  دلمان  ما چشم  اخیری که 
را  اربعین  به  درست  کردن  نگاه  توفیق 
پیدا کرده ایم، نیست. اگر قائل باشیم که 
و  مکان  و  زمان  حسین)ع(،  مغناطیس 
جغرافیا نمی شناسد، می توانیم نمونه های 
نابی از این دلدادگی را از دوران »جابر« 
خانم  نمونه اش  یک  ببینیم.  امروز  به  تا 
پروفسور »آنه ماری شیمل« آلمانی که 
تقریباً مهرماه 24 سال پیش، در واکنش 
به انتشار کتاب »سلمان رشدی« از عشق 
و ارادت به رسول اکرم)ص( و اهل بیتش 

سخن گفت.

بیشترازیکاسالمپژوه
البته عشق و ارادت خانم پروفسور آلمانی 
بــه پیامبــر)ص( و اهل بیــت)ع( فقط 
بهانه ای برای نوشــتن این گزارش است. 
یعنی شــهرت خدمات علمــی و ارزنده 
این دانشــمند مسیحی به اسالم، بیشتر 
از شهرت عشق و عالقه اش است. رئیس 
جمهور پیشین آلمان »رومان هرتزوگ« 
در مراسم تجلیل از بانوی دانشمند آلمانی 
گفته اســت: »اگر شیمل نبود، آلمانی ها 
هرگز نمی فهمیدند تصویری که از اسالم 
به آن ها ارائه می شــود، صحیح نیست«. 
ایــن را البته فقط رئیس جمهور آلمان و 
دیگر غربی ها شهادت نداده اند، خیلی از 
شخصیت های مســلمان و غیرمسلمان 
شــرقی نیز گواهی داده اند که »شیمل« 
در همــه طــول دوران حیــات علمی و 
پژوهشــی اش، تــالش زیادی بــرای به 
تصویر کشیدن چهره ای درست از اسالم 
و مســلمانی نزد غربیان انجــام داد و تا 
آخر عمر هم از این تالش دست نکشید. 
البته کســی پیش از این ادعا نکرده و ما 
هم قصد چنین ادعایی را نداریم که وی 
تنها شرق شناس و اسالم پژوه غربی است 
که برای شناخت اسالم و مسلمانان تالش 
کرده اســت. این را همــه می دانیم که 
بخش های شرق شناسی و یا اسالم شناسی 
و سرمایه گذاری هایی که در پژوهشگاه ها و 
دانشگاه های مختلف غربی شده و می شود 
تنها برای شــناخت دقیــق و یا ترویج و 
تبلیغ اندیشه شرقی و اسالمی نیست. اما 
بی انصافی است اگر نگوییم در میان این 
همه شرق شناس و اسالم شناس، کسانی 
هم بوده اند که روحیه حق جویی داشته اند 
و در جریان تحقیقات طوالنی مدتشان، 
خیلی عالمانه و منصفانه، با بیان واقعیت ها 

به مروج و تبلیغ کننده اســالم در غرب 
تبدیل شده اند. تفاوت خانم »شیمل« با 
بســیاری از همکاران غربی اش این است 
که آشــکارا به دفاع از اسالم می پردازد و 
همیشه مروج حقایق ناب اسالمی در میان 

غربی هاست. 

2باردکترشد
تنها فرزند خانواده »شیمل« در محیطی 
فرهنگی و علمی چشــم بــه جهان باز 
کرد. مــادرش از خاندانی اهل جهانگردی 
و تحقیــق و پدرش عالقه مند به عرفان و 
فلســفه. پس خیلی دور از ذهن نبود که 
تنها دخترشان در آینده به راه پدر و مادر 
بیفتد، بــه ادیان دیگر و همچنین عرفان 
شــرقی عالقه مند باشــد و برای خودش 
دانشــمندی سرشناس شــود. ۱5 سال 
بیشتر نداشت که زبان عربی را یاد گرفت 
تا بعدها چند زبان دیگــر را هم بیاموزد. 
دبیرستان را در ۱6 سالگی تمام کرد، اول 
در دانشــگاه برلین زبان و ادبیات عرب و 
علوم اسالمی را خواند و می گویند ۱9 سال 
داشت که با درجه دکترا دانش آموخته شد! 
چند سالی در وزارت خارجه مترجمی کرد 
و بعد هم برای تدریس به دانشگاهی دیگر 
رفت. اما تدریس تنها راضی اش نمی کرد، 
بنابراین درس هــم خواند تا یک مدرک 
دکترای ادیان هم از دانشگاه »ماربورگ« 
بگیرد. چند ســال بعد که دانشگاه آنکارا 
از او بــرای تدریس دعــوت کرد، فرصت 
مناسبی را بدست آورد تا در فضایی جدید 

به تحقیقات درباره اســالم ادامه دهد. در 
آســتانه 40 ســالگی به عنوان استادی 
سرشــناس به آلمان برگشت، در دانشگاه 
»بن« استاد و مشاور علمی در رشته های 
زبان و ادبیات عرب و علوم اســالمی بود، 
در 45 ســالگی کرســی تدریس تاریخ 
ادیان شرق در دانشــگاه »هاروارد« به او 
واگذار شــد و... شهرتش پس از آمریکا به 
انگلیس وعالوه بر آن به کشورهای مشرق 
زمین رســید تا چند دکترای افتخاری را 
از دانشــگاه های مختلف از جمله ایران به 
خاطر پژوهش های ارزشــمندش دریافت 

کند.

تاپایجان
البته ماجرای عالقه و دلبســتگی اش به 
اســالم به قول خــودش از کودکی آغاز 
شده بود و شــاید همین عشق، زمینه و 
انگیزه ای برای تحقیقــات و تالش های 
بعدی اش شــد. خودش گفته است: »در 
هفت سالگی حکایتی شرقی ذهنم را به 
خود مشغول کرد. آن حکایت »مردم در 
خوابند و هرگاه بمیرند، بیدار می شوند« 
که بعدها فهمیدم مثأثر از حدیث پیامبر 
اســالم)ص( بوده اســت مرا تحت تأثیر 
قــرار داد، به گونه ای کــه فکر کردم این 
همان چیزی است که می خواهم... وقتی 
بزرگ تر شــدم با پدرم درباره موضوعاتی 
از این قبیل حــرف زدم... از پدر و مادرم 
خواســتم زبان عربــی را بیامــوزم...«. 
»شــیمل« خیلی محکم و جدی معتقد 

بود چون تصویــری که اروپــای قرون 
وسطا از اســالم و مســلمانان و پیامبر 
اسالم)ص( ارائه داده، به شدت مخدوش 
و تحریف شده است، تصورات بسیار دور 
از حقیقتی در میان غربیان درباره اسالم 
شکل گرفته است. او در طول عمرش نه 
تنها برای اصالح این تصویر و تصور غربی 
تالش کرد بلکه هرگاه تحریف و توهینی 
نیز از سوی برخی ها علیه اسالم صورت 
گرفت به افشــاگری درباره آن پرداخت. 
پس از انتقادش از سلمان رشدی و کتاب 
آیات شیطانی، از ســوی برخی محافل 
افراطی مورد حمله قرار گرفت و محکوم 
شــد که عامل جمهوری اسالمی ایران 
است! با وجود این در مصاحبه ای گفت: 
»من تا دم مرگ این نظرات را مورد انتقاد 
قرار می دهــم و آن ها را محکوم می کنم. 
گروه های فشار وابسته به سلمان رشدی 
نمی توانند مرا بترسانند. شخصیت پیامبر 
اســالم)ص( در غرب به شکل صحیح و 

مناسب شناخته شده نیست«.

سنگقبرش
برداشتش از اسالم و فرهنگ مسلمانان 
با برداشــت شرق شناسان دیگر متفاوت 
اســت. حداقل خودش ایــن ادعا را دارد 
که برخــالف دیگــر شرق شناســان و 
اســالم پژوهان تنها به منابع کالسیک و 
آثار اندیشمندان بزرگ مسلمان و مذاهب 
مختلف آن توجه ندارد بلکه بر اســاس 
پدیدارشناسی، بســیاری از یافته هایش 
را در ســفرهای مختلف و در نشست و 
برخاست با مردم حتی در روستاها بدست 
آورده اســت. »شیمل« در دفاع از تشیع 
هم معتقد اســت شیعیان بر خالف آنچه 
علیه آنان ادعا می شــود، ارزش و اعتبار 
ســنت، قول و رفتار حضرت رسول)ص( 
را زیر سؤال نمی برند و حتی در مواردی، 
از اهل ســنت هم بیشــتر آن را تصدیق 
می کننــد. با همه این هایــی که گفتیم 
قطعاً تعجب نخواهید کرد اگر بشــنوید 
بانوی مســیحی، کتاب »محمد رسول 
اهلل)ص(« را پــس از 40 ســال پژوهش 
نوشــته، بخش های از صحیفه سجادیه 
را به آلمانی ترجمه کرده، واقعه عاشــورا 
را نقطه عطف تاریخ بشــریت می داند و 
حضرت زینــب)س( را الگوی تمام عیار 
یک زن واقعی. این را هم شــاید بدانید 
که روی سنگ قبرش حدیث »مردم در 
خوابند و هرگاه بمیرند، بیدار می شوند« 

حک شده است.

قصهماشیندودی

قدسزندگی:راه آهن ایران به مفهوم خط آهن سراســری، همان طور که 
می دانید در دوره رضاخان و پس از کشمکش های زیادی که انگلیس، روسیه 
و... سرکشــیدن آن داشتند، شمال ایران را به جنوب آن وصل کرد. اما خوب 
است بدانید این نخســتین خط آهن نبود. »فارس« تاریخچه ای در این باره 
منتشر کرده است که بخشی از آن را می خوانید: »پیشینه احداث و بهره برداری 
موفق اولین راه آهن در ایران به سال ۱۸4۸ میالدی از رشت به بندر پیربازار و 
بندر انزلی برمی گردد و بقایای این مسیر هنوز در مسیر رشت به پیربازار و یک 
لوکوموتیو بخار در محوطه اداره کل بنادر استان گیالن وجود دارد. ۱2 کیلومتر 

از این مسیر تا اواسط دوره پهلوی اول همچنان مورد استفاده بوده  است. 
دومین اقدام مؤثر را »حاج محمد حســین امین الضرب« تاجر مشهور ایرانی 
صورت داد و امتیاز راه آهن محمودآباد به تهران از طریق آمل را بدست آورد. این 
خط دارای یک لوکوموتیو و یک واگن باری بود.  در ســال ۱۸۸6 میالدی خط 
راه آهن محمودآباد به آمل احداث شد. این طرح اگرچه در نظر داشت تا تهران 
ادامه یابد، ولی با کارشکنی  پیمانکارهای بلژیکی به شکست انجامید و خطوط 
آن، برچیده و برای احداث تلگراف استفاده شد. در سال ۱۸۸2 میالدی مطابق 
با سال ۱26۱ شمسی خط تراموایی بین تهران و شاه عبدالعظیم به طول ۸هزار 
و 700 متر کشــیده شد.ناصرالدین شاه قاجار که خود را با دو حریف نیرومند 
روبه رو می دید به فکر افتاد در این میان از نیروی سومی استفاده کند. به همین 
دلیل موجبات تماس با حکومت آلمان مقتدر )بیسمارک( را فراهم ساخت و 
در مورد احداث خط آهن پیامی به آلمان فرستاد، ولی دولت روس و انگلیس 
با تمهیداتی برای ایران مشــکل ایجاد کردند. در سال ۱۸72 دولت انگلیس و 
در سال ۱۸74 دولت روس هر کدام خواستار امتیاز راه آهن در ایران شدند. تا 
اینکه »مسیو بواتال« فرانسوی امتیاز احداث خط آهن حضرت عبدالعظیم را 
گرفت و بعدها آن را به یک کمپانی بلژیکی فروخت. کمپانی مذکور با سرمایه 
2 میلیون فرانک دست به کار ساخت این راه آهن شد که در سال ۱۸۸۸ افتتاح 
شد.  عرض این راه آهن یک متر بود. ماشین دودی نامی بود که در تهران قدیم 
به اولین خط آهن ایران که میان تهران و شهرری کشیده شده بود، داده بودند. 
علت این نام گذاری، بخاری بود که از دودکش قطار آن خارج می شد. در تاریخ 
9 نوامبر ۱۸90 ناصرالدین شاه قاجار پیمان نامه ای با روسیه تزاری امضا کرد که 
ایران را از ساخت راه آهن تا ۱0 سال باز می داشت. این محدودیت در دسامبر 
۱۸99 برابر با شروط وام 60 میلیون فرانکی روسیه تزاری به ایران با دست خط 

مظفرالدین شاه برای ۱0 سال دیگر تمدید شد.
در ســال ۱9۱۸ میالدی، راه آهنی از بوشهر تا برازجان به طول 60 کیلومتر 
توسط انگلستان کشیده شد. این خط آهن بیشتر جنبه نظامی داشت؛ اگرچه 
واردات کاالی انگلستان را نیز از طریق بوشهر آسان می نمود. در پایان جنگ 
جهانی اول، انگلستان پیشنهاد فروش این راه آهن را به شهرداری بوشهر ارائه 
داد که متأســفانه بودجه شهرداری این شهر تکافوی خرید آن را نکرد و این 

مسیر توسط سازندگانش جمع آوری و مصالح آن به بصره انتقال یافت.
در سال ۱29۱ دولت وقت ایران قرارداد ساخت راه آهن جلفا به تبریز و صوفیان 
به بندر شــرفخانه را با بانک استقراضی ایران و روسیه تزاری امضا کرد که در 

جنگ جهانی اول به بهره برداری رسید«.

 مجازآباد
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ورزش
رستمی:تابععلیمرادیهستم

کیانوش سرانجام تسلیم شد

حامدحجتی،نویسندهسریالصوتی»دایرهالمعارفعاشقی«بهقدسخبرداد

نهضت بازآفرینی آثار سترگ شیعه

بیخویشتنبازمیگردی!

رقیهتوســلی:موکب به موکب و عمود به عمود، صدای روضه می آید. 
روضه سفیر، روضه ُحّربن یزید، حضرت قاسم، خاتون سه ساله.

عجب ســفری است ســفِر دل... به راستی مســافرش با خود می رود و بی 
خویشتن بازمی گردد... به راستی قلبش جا می ماند در راه!

از زمین و آســمان، عشــق می بارد اینجا. تکه تکه راه، کربالســت. پُر از 
مجال های عمیق، پُر از میزبان و میهمانی که جز »الســالم علی الحسین« 

اقامه نمی بندند.
موکب به موکب و عمود به عمود، صدای روضه بلند اســت. روضه علمدار، 

روضه شاِه شهید، پیمبِر ثانی، رسول بانوی نینوا.
نمی شــود آخر قهوه عراقی را بنوشی و اشــک نریزی... دخترکان عطر به 
دســِت مسیر، معطرت کنند و نَباری... مردان و زناِن ُرطب بر سر، منقلبت 
نکنند... رخت و لباســت را بشــویند و پاهای تاول زده ات را تیمار کنند و 
دگرگون نشــوی... برای ِهق ِهقت، دوان دوان آب بیاورند و مضاعف نشود 
گریه ات... بوی فرات و علقمه بپیچد و زیر و ِزبر نشــوی... انگار با هرکه راه 

بیفتی اینجا باز تنها همسفرت، چشم گریان است.
موکــب به موکب و عمود به عمود، دلتنگی مــوج برمی دارد. مثل قطرات 
باران آن وقت که می نشیند بر بستر کویر. مثل ندای سنج آن وقت که برهم 

کوفته می شوند.

دوبارهشکستفوتبالایراندرمنامه

ویلموتس طلسم شکن نشد!
ورزش:شــاگردان ویلموتس در چهارمین دیدار خود در رقابت های مقدماتی 
جام جهانی 2022 قطر مقابل تیم فوتبال بحرین در منامه تن به شکســت داد 

تا نخستین ناکامی ویلموتس همراه با تیم ملی ایران به این ترتیب رقم بخورد.
شــاگردان ویلموتس در این بــازی بر خالف بازی قبلی خــود مقابل کامبوج 
هماهنگی کافی با یکدیگر نداشتند تا دوباره خاطره منامه برای فوتبال ملی ایران 
تکرار شود. با وجود اینکه بازیکنان تیم ملی ایران در نیمه نخست چندین موقعیت 
برای باز کردن دروازه میزبان داشتند این لحظات با بی دقتی مهاجمان تیم ملی از 

بین رفت تا بازی در نیمه نخست با نتیجه بدون گل به پایان برسد.
در نیمه مربیان بازیکنان تیم با ترکیبی کامال هجومی به میدان آمدند و با ارائه 
یک بازی رو به جلو دروازه تیم ملی بحرین را تحت فشار قرار دادند، اما بی دقتی 
و فرصت ســوزی کریم انصاری فرد و مهدی طارمی نیز در این نیمه ایران را از 
رســیدن به گل محروم کرد. ویلموتس که به دنبال پیــروزی در این بازی بود 
قصد داشت با تعویض های خود به گل نخست بازی دست پیدا کند اما خطای 
بی جهت احسان حاج صفی نظم تیمی را به هم ریخت و اعتراض های بی پایان او 
به داور ازبکستانی سبب شد یک ضربه ایستگاهی نصیب بحرینی ها شود که این 
توپ با ارسال به داخل محوطه جریمه بالی جان خط دفاع تیم ملی شد تا مجید 
حسینی برای دفع آن روی مهاجم بحرین مرتکب خطا شود تا داور ازبکستانی به 

نشانه پنالتی سوت خود را به صدا در آورد.
با اعالم پنالتی ویلموتس امیدوار بود تا بیرانوند دوباره ناجی تیمش شود اما مهاجم 
بحرین توپ را به قعر دروازه  ایران فرستاد تا همچنان طلسم ناکامی مقابل بحرین 
در منامه تداوم یابد. پس از این گل بازیکنان تیم ملی آرایشی هجومی به خود 
گرفتند اما حمالت بدون برنامه حاصلی برای تیم ایران نداشت تا ویلموتس در 

نخستین جدال خود با یک تیم سرسخت آسیایی تن به شکست دهد.
پیش از شــروع بازی برخی تماشاگران بحرینی در اقدامی شرم آور حین پخش 
سرود جمهوری اسالمی اقدام به سر و صدا کردند و بازیکنان تیم ملی بحرین در 

اقدامی عجیب تر به این اتفاق می خندیدند!

آن روزها

کلیدها

»آنهماریشیمل«راچقدرمیشناسید؟

تصویردرستمسلمانی

10

10
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آغازمرحلهیکهشتمجامحذفی

شهرخودرو- نفت مسجد سلیمان 
تقابل یاران قدیمی در مشهد

هشتمیایراندرجامجهانیوالیبال

والیبالایران
چوبلجبازیهاراخورد شنبه 24مهر 1398

چهار

اکتبر 2019  
 17 صفر 1441 16 

ی و دوم  
سال س

 
ماره 9089 

ش

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine

.ir 



10
چهارشنبه 24مهر 1398

 17 صفر 1441 16 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9089 

ورزشـــی
11

             چهارشنبه 24مهر 1398
 17 صفر 1441 16 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9089 

سینا حســینی: چهاردهمین دوره رقابت های جام 
جهانی والیبال پایانی تلــخ و ناامید کننده برای والیبال 
ایران داشــت و در ســالی که ایران بهترین شــانس را 
برای روی ســکو رفتن داشــت با هفت شکست، چهار 
پیروزی و ۱۲ امتیاز به کارش پایان داد. عملکرد ضعیف 
 تیم ملی والیبال به قدری مأیوس کننــده بود که حاال 
خوش بین ترین کارشناسان و مفســران حوزه والیبال 
هم با تردید و ابهام درباره موفقیت این تیم در مسابقات 
انتخابی المپیک در قاره آسیا سخن می گویند و همه چیز 
برای خلق یک تراژدی مهیاســت! اتفاقی که در صورت 
وقوع باید آن را به نام مسعود ســلطانی فر و محمدرضا 
داورزنی ثبت کرد چون این دو مقام ارشد وزارت ورزش 
و جوانان در طول یک سال گذشــته به عناوین مختلف 
در مســیر برگزاری انتخابات این فدراســیون ورزشی 
سنگ اندازی کردند تا این تیم با بالتکلیفی محض راهی 

مسابقات جهانی شود.

ضعف های کوالکوویچ
البته ناکامی این تیم علل شاخص دیگری نیز داشت که 
ضعف کادر فنی و عدم تصمیم گیری به موقع کوالکوویچ 
و دســتیارانش در مواقع نیاز زمینه خلق ناکامی تیم را 
فراهم کرد و شکست های دور از انتظاری نظیر شکست 
به ژاپن، مصر و ایتالیا را در پی داشت. در حالی که در این 
پیکارها می توانستیم با تصمیم گیری به موقع و استفاده 
از ضعف حریف به پیروزی دســت پیدا کنیم بازی را به 
حریف واگذار کردیم تا سه شکســت تحقیرآمیز برای 

والیبال ایران به ثبت برسد.

قانون گریزی ستاره ها
در کنار این عوامل باید نیم نگاهی به رفتارهای قانون گریزانه 

مافیای ستاره های والیبال ایران نیز داشته باشیم، اتفاقی که 
به دلیل سوءمدیریت نه تنها کنترل و سرکوب نشد بلکه فضا 
به گونه ای پیش رفت که برخی بازیکنــان به خیال اینکه 
سابقه حضور در تیم ملی آن ها زیاد است به رفتارهای غیر 
منطقی روی آورند. معروف نخستین کسی بود که از عبارت 
»فدراسیون بی در و پیکر« برای فدراسیون والیبال استفاده 
کرد. عبارتی که با توجه به وضعیت این روزهای فدراسیون 

بهترین توصیف برای آن است. 
در حال حاضر بسیاری از کمیته های فدراسیون در حالت 
تعطیل به ســر می برند. در چنین شــرایطی نباید انتظار 
داشت اتفاقات مثبتی برای تیم ملی رخ دهد. البته وضعیت 
هرج  ومرجی که فدراســیون والیبال دچار آن شده از زمان 
سرپرستی افشین داوری وجود داشته است. همان زمان که 
برای ناکامی تیم ملی والیبال هم مراســم قدردانی برگزار 
می کردنــد و اردوهای خارجی تیم ملی بــا تصمیم برخی 
بازیکنان لغو می شد مشــخص بود که فدراسیون در مسیر 

درست گام برنمی دارد.

اعتماد دیر به جوانان
کوالکوویچ با وجود توصیه کارشناسان و خبرگان والیبال 
اعتنایی به استفاده از جوانان در لیگ ملت ها و قهرمانی 
آسیا نداشت تا پس از دو شکست در آغاز جام جهانی آن 
هم مقابل تیم سوم روســیه و تیم مصر بپذیرد که تیم 
اصلی نیاز به استراحت دارد.همین دو شکست کافی بود تا 
توفیق اجباری نصیب بازیکنان جوان و آینده دار والیبال 
ایران مانند علی اصغر مجرد، پوریا یلی، جواد کریمی و 
امیر حسین اسفندیار شــود و حتی مجرد ۲۲ ساله هم 

بتواند در رده دوم برترین مدافعان جام قرار گیرد.
بازیکنان جوانی که در سومین بازی جام مقابل کانادا قرار 
گرفتند و نخستین برد ایران را کسب کردند. دومین برد 

نیز مقابل استرالیا با همین جوانان کسب شد. جوانانی که 
اگر در قهرمانی آسیا هم مقابل استرالیا قرار می گرفتند 

توانایی پیروزی و قهرمانی در آسیا را داشتند.
جوانان والیبال ایران با وجود توانایی باالی فنی اما گاهی 
دچار اشتباهاتی نیز شدند، اشتباهاتی که در بازی مقابل 
تیم قدرتمند برزیل مشــاهده شد و حســرت اینکه اگر 
بازیکنان جوان در لیگ ملت ها به کار گرفته می شــدند 
شاید با پختگی بیشتر حتی توانایی شکست تیم برزیل و 

دیگر قدرت های والیبال را نیز داشتند.

پله نازل هشتم
قرار گرفتن تیم ملی والیبال ایــران در میان دوازده تیم 
حاضر در رقابت های جام جهانی روی پله هشــتم نشان 
می دهد والیبال ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته و 
تداوم این وضعیت می تواند شانس ایران برای راهیابی به 
بازی های المپیک را به شکل قابل توجهی کمرنگ کند، 
هرچند قرارداد همکاری فدراسیون والیبال با کوالکوویچ 
تا پایان بازی های المپیک اعتبار دارد اما به نظر می رسد 
تداوم این فضا نه تنها به سود والیبال نیست بلکه سبب 

عقب ماندگی و پسرفت این رشته ورزشی خواهد شد. 

تغییرات ساختاری
آن چیزی که مســلم اســت تیم ملی نیازمند تغییرات 
ساختاری در تمام ابعاد است. کوالکوویچ تا پایان المپیک 
قرارداد دارد، اما قرارداد دو دســتیار خارجی او به پایان 
رســیده و فدراســیون والیبال به هیچ عنوان نباید زیر 
بار تمدید قرارداد این دو مربــی برود. ضمن اینکه نقش 
پیمان اکبری و سعید رضایی به عنوان دستیاران ایرانی 
کوالکوویچ هم مبهم است و شــاید اگر مربیان دیگری 
جایگزین این دو مربی شوند اتفاقات بهتری در تیم ملی 

رقم بخورد. همچنین حضور افــرادی همچون کامبیز 
یعقوبی با تیم ملی هــم ابهامات زیادی دارد. این فرصت 
باید در اختیار مربیانــی قرار بگیرد کــه می توانند هم 
برای تیم ملی تأثیر مثبتی داشــته باشند و هم اینکه به 

تجربیات آن ها افزوده شود.

سرنوشت لیگ
اتفاق نگران کننده دیگر در این مسیر بالتکلیفی مسابقات 
لیگ برتر والیبال اســت، تیم ملی والیبال ایران پس از 
اتمام مسابقات جام جهانی تا رقابت های انتخابی المپیک 
درگیر هیچ رویداد بین المللی خاصی نیســت از این رو 
کارشناســان معتقدند از آنجا که سرنوشت رقابت های 
لیگ برتر نیز نامشخص است این تیم به یکباره از کوران 
مسابقات خارج می شود و بازیکنان بدون برنامه به حال 
خود رها خواهند شد که این مسئله به هیچ وجه ایده آل 
نیســت و فضای نگران کننده فعلی را تشدید می کند. 
اظهارات رئیس سازمان لیگ برتر مبنی بر عدم برگزاری 
مسابقات لیگ برتر به دلیل بدهی تیم های شرکت کننده 
موجی از نگرانی را بین اهالی والیبال به وجود آورده است.

مهندسی انتخابات
 بالتکلیفی مدیریت فدراسیون و عدم اشراف کامل فتاحی 
در پست سرپرستی نیز مزید بر علت شده تا چراغ قرمز 
در والیبال روشن شود اما مســئوالن ارشد وزارتخانه به 
جای پایان دادن به این بحران مدیریتی به فکر مهندسی 
انتخابات پیش رو هستند تا محمدرضا داورزنی همزمان 
با حفظ سمت در پست معاونت وزارت ورزش و جوانان 
عهده دار ریاســت فدراســیون والیبال نیز شود تا شاید 
بتواند والیبال از بن بســت فعلی خارج شود اما بروز این 

اتفاق به این سادگی ها نیست.

هشتمی ایران در جام جهانی والیبال

والیبال ایران چوب لجبازی ها را خورد

احتمال لغو میزبانی استانبول از فینال لیگ قهرمانان
ورزش: میشــله اووا نایب رئیس اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( تأیید کرد که این سازمان 
درخواست های صورت گرفته برای لغو امتیاز میزبانی شهر استانبول از فینال لیگ قهرمانان 
اروپای فصل جاری را بررسی خواهد کرد. حمالت صورت گرفته اخیر از سوی ارتش ترکیه 
به مواضع کردنشینان سوریه در نزدیکی مرز دو کشور و پس از آن سالم نظامی بازیکنان 
تیم ملی فوتبال ترکیه پس از گلزنی در بازی های اخیرشان در مرحله انتخابی یورو ۲0۲0 
)در حمایت از حمالت نظامی این کشور( با انتقادات فراوانی همراه شده تا جایی که حتی 

باشگاه سن پائولی آلمان قرارداد هافبک ترک تبار خود چنک شاهین را فسخ کرده است.

درگیری درفوتبال بلغارستان به خاطر نژادپرستی 
ورزش: سالو میهایلووف رئیس اتحادیه فوتبال بلغارستان درخواست نخست وزیر این کشور 
برای استعفا از ســمت خود به دلیل حوادث بازی دوشنبه شب تیم های ملی بلغارستان و 
انگلیس در صوفیه را رد کرد. در این بازی که با پیروزی 6 بر صفر انگلیسی ها تمام شد، داور دو بار 
مسابقه را به خاطر رفتارها و شعارهای نژادپرستانه گروهی از هواداران بلغارستان علیه بازیکنان 
سیاه پوست تیم ملی انگلیس را متوقف کرد و به همین دلیل بوکویو بوریسوف، نخست وزیر 
بلغارستان خواهان استعفای میهایلووف شد. او تهدید کرده در صورتی که تغییراتی در کادر 

اجرایی اتحادیه فوتبال بلغارستان ایجاد نشود، بودجه این اتحادیه قطع می شود.

ترابزون اسپور با حسینی سه ساله تمدید می کند
ورزش: ترابزون اسپور ترکیه در نظر دارد قرارداد سید مجید حسینی که در پایان فصل جاری 
به پایان می رسد، را برای سه سال دیگر تمدید کند.مجید حسینی که تابستان سال گذشته 
از تیم استقالل به ترابزون اسپور پیوست، تا ماه ژوئن سال ۲0۲0 با این تیم قرارداد دارد و طبق 
گزارش فاناتیک این بازیکن بیست و سه ساله توانسته انتظارات کادر فنی تیمش را برآورده 
کند.مدافع ایرانی ترابزون اسپور در این فصل هفت بازی در سوپرلیگ ترکیه و پنج بازی در لیگ 
اروپا برای تیمش انجام داده و عملکرد خوب او سبب شده که مدیران باشگاه در صدد حفظ 

او برآیند و به همین منظور قصد دارند حقوقش را به 600 هزار یورو در سال افزایش دهند.

دردسر جانواریو برای استقالل 
ورزش: رابسون جانواریو مدافع برزیلی که در لیگ شانزدهم آبی ها را همراهی کرد و 
با یک فصل حضور در این تیم عملکردی فوق العاده از خود به نمایش گذاشت، بعد از 
گذشت بیش از دو فصل از حضورش در استقالل، خواستار وصول مطالباتش از این 
تیم است.گفته می شود مطالبات وی بابت یک فصل حضورش در استقالل افزون 
بر ۴0 هزار یورو است که این بازیکن خواستار وصول آن است.استقاللی ها به تازگی 
پرونده پروپئیچ را بسته بودند و سرور جپاروف نیز یکی دیگر از خارجی هایی است که 

برای وصول مطالباتش به باشگاه استقالل فشار می آورد. 

ورزش: رئیس فدراسیون وزنه برداری می گوید: کیانوش 
رستمی باید از این پس در چارچوب فدراسیون حرکت کند 
و دیگر با او مماشات نمی کنیم. مرادی معتقد است: کیانوش 
قبل از المپیک ریو در چارچوب های فدراســیون حرکت 
می کرد و پس از المپیک ریو نظم و دیسیپلین او کم رنگ 
شد و از آن ناحیه آسیب می بیند. اینکه مربیگری خودش را 
کند و حتی حرف برادرش را گوش نکند این بی نظمی است و 
آسیب می بیند. از این پس دیگر این اتفاق نمی افتد و رستمی 

باید در چارچوب حرکت کند.

آغاز صلح
پس از این تذکر زننده وزنه بردار دسته ۹6 کیلوگرم ایران 
گفت: من طبق توافق هایی که شده بود کار می کردم و اصاًل 
بی نظمی نکرده ام اما اکنون من تابع دستورات علی مرادی 

هستم و احترام می گذارم.
کیانوش رستمی درباره اینکه علی مرادی عنوان کرده او باید 
در چارچوب فدراسیون قرار بگیرد، بیان کرد: من از گذشته 
تا به امروز هم تابع دستورات فدراسیون بودم و همان گونه 
که برای من برنامه ریزی کردند، جلــو آمدم. من به دلیل 
آسیب دیدگی زانو در مسابقات جهانی ۲0۱۷ نتوانستم موفق 
باشم. پس از آن وزن ها  تغییر کرد و من هم برای اینکه بتوانم 
در المپیک ۲0۲0 برای کشورم افتخارآفرین باشم  مجبور 
شدم به دسته ۹6 کیلوگرم بروم و کارم سخت شد چون باید 

۱۱ کیلوگرم عضله سازی می کردم. 
وی ادامه داد: از دو سه سال گذشته براساس توافقاتی که در 
جلسات با فدراسیون، وزارت ورزش  و کمیته ملی المپیک 
انجام شد، جلو آمدم و بیشتر از حد خودم جلو نیامدم و هیچ 

بی نظمی و سر و صدایی نداشتم. 
رستمی در مورد اینکه کارشناسان معتقد بودند در مسابقات 
جهانی می توانست کار را با وزنه های کمتر شروع کند، تأکید 
کرد: من با آمادگی باالیی در مسابقات جهانی شرکت کردم. 
در پشت صحنه هر چیزی مربی من که برادرم بود می گفت، 
تابع دستورش بودم. من ۱۱ کیلوگرم زیر رکورد خودم کار 
را شروع کردم که به نظر خودم کم هم شروع کردم. من در 
مسابقه سه دقیقه و هشت ثانیه در صحنه ماندم و این سبب 
شد بدنم سرد شود در غیر این صورت در مسابقات جهانی 
بهترین وزنه را می زدم و رکورد دنیا را می شکستم و طالی 
خوش رنگی برای ایران می گرفتم. این وظیفه من بود. البته 
این را هم بگویم فقط کیانوش رستمی سبب این نشد تیم 
ایران روی ســکو نرود و وزنه بردار فوق سنگین هم حذف 
شد. من خودم خیلی ناراحت شدم که ایران عنوان دومی 

را بدست نیاورد. 

رستمی: باید خداحافظی می کردم
او در مورد صحبت های علی مرادی مبنی بر اینکه رستمی 
خودش برادرش را به عنوان مربی انتخاب کرد، گفت: من 
از فدراسیون درخواست کردم مربی خارجی خوب بیاورد 
که قبول نکرد و تنها کســی که محرم رازم بود برادرم بود. 
او نمی توانســت مربی حرفه ای باشــد چون تمام موارد را 
نمی دانست و من  به خاطر اینکه مسیر قانونی را جلو بروم 
او را کنار خودم قرار دادم. او من را به ۱۹0 یک ضرب  و ۲۳0 
دوضرب رساند. کیانوش رستمی باید چندین سال پیش 
خداحافظی می کرد اما االن باز هم می توانم با بهترین های 

دنیا رقابت کنم.

امیرمحمد سلطان پور: دوشنبه کریســتیانو رونالدو 
هفتصدمین گل دوران حرفه ای خود را در شــب شکست 
تیم ملی پرتغال مقابل اوکراین به ثمر رساند؛ اما او چگونه 

و به چه شکل توانسته به این آمار خارق العاده دست یابد؟
رونالدو گل شماره ۷00 خود را روی یک ضربه پنالتی دقیق 
به ثمر رساند اما او و هم تیمی هایش نتوانستند گل تساوی 

مقابل اوکراین ۱0 نفره را بزنند تا بازی را واگذار کنند.
این ستاره ۳۴ ساله نسبت به هر بازیکن فعال کنونی دیگری 
در دنیای فوتبال، تعداد گل های بیشتری در دوران حرفه ای 
خود به ثمر رسانده و به عنوان مثال رقیب چندین و چند 
ساله او یعنی لیونل مسی 6۷۲ گل را وارد دروازه حریفانش 
کرده است. کریستیانو در مصاحبه خود پس از بازی در این 

باره می گوید:
»این رکوردها به صورت طبیعی رقم می خورد. من به دنبال 
این رکوردها نمی روم بلکه آن ها هســتند که به سراغ من 
می آیند. رســیدن به این عدد متعلق به هیچ فرد خاصی 
نیســت بلکه من باید از همگان، هم تیمی ها، همکاران و 
مربیانم و همه کسانی که سبب شدند کریستیانو این فردی 
که اکنون هست تشــکر کنم. این لحظه زیبایی در دوران 
حرفه ای من هست اما مزه تلخی داشت چون نتوانستیم به 

پیروزی دست یابیم«.

آمار خارق العاده رونالدو
این فصل کریســتیانو رونالدو در ۱۲ بازی برای باشگاه و 
تیم ملی کشورش ۱۱ گل به ثمر رسانده که البته شامل 
چهار گلی می شود که او ماه گذشــته در بازی مقدماتی 
یــورو ۲0۲0 برای پرتغــال در پیــروزی 5بریک مقابل 

لیتوانی به ثمر رساند. 
بازیکن سابق اســپورتینگ لیســبون، منچستریونایتد، 
رئال مادریــد و یوونتوس، در 
بین فصول ۲0۱0/۱۱ تا 
۲0۱۷/۱8 در هشت 
فصل مختلف آمار 
بــاالی 50 گل زده 
را به ثبت رســانده 
بود تــا اینکه فصل 
گذشــته پــس از 
انتقــال از 

پایتخت اســپانیا به شــهر تورین و تیم یوونتوس آمارش 
به ۳۱ گل رسید.

بهترین فصل کریستیانو رونالدو فصل ۲0۱۱/۱۲ بود جایی 
که او 6۹ گل را در یک فصل به ثمر رساند و به همراه رئال 
مادرید قهرمان اللیگا شد و همچنین با سپیدپوشان تا نیمه 

نهایی لیگ قهرمانان نیز صعود کرد.
 او در همان تابستان پس از آن نیز در یورو ۲0۱۲ به همراه 

پرتغال تا نیمه نهایی پیش رفت. 
مهاجم یوونتوس با به ثمر رساندن تک گل تیمش مقابل 
اوکراین به آمار ۹5 گل ملی رســید که تنها ۱۴ گل کمتر 

از رکورد جهانی است که در دستان علی دایی قرار دارد. 
همچنین تعــداد گل های ملــی او تنهــا ۱۴ گل از تمام 
گل هایی که برای منچســتریونایتد زیر نظر ســر الکس 
فرگوسن در مدت 6 فصل به ثمر رسانده بود کمتر است. 
اما رئال مادرید از گل های او بیشــترین ثمره را بدســت 
آورد. جایی که رونالدو با مبلغ 80 میلیون پوند در ســال 
۲00۹ از اولدترافورد به رئال رفت و در مدت ۹ سال حضور 
در ســانتیاگو برنابئو ۴50 گل در پیراهن کهکشانی ها به 

ثمر رساند.
رونالدو اولین گل دوران حرفه ای خــود را در پیراهن 
اســپورتینگ لیســبون به ثمر رســاند جایی که هنوز 
نوجوانی کم سن و ســال بود. او در فصل ۲00۲/0۳ در 
لیگ پرتغال مقابل تیم مورینسه به میدان رفت و موفق 
شد در پیروزی سه بر صفر تیمش دو گل به ثمر برساند 
تا فوتبال پرتغال از همان روز متوجه شود که استعدادی 
بزرگ در فوتبال این کشــور ظهور کرده است. کریس 
درهمان فصل سه گل دیگر نیز برای سبزپوشان به ثمر 
رساند اما خیلی زود توسط منچستریونایتد شناسایی و 

به انگلیس آورده شد.
وقتی به شــکل گل هایی که رونالدو به ثمر رسانده است 
نگاه می کنیم می بینیم کــه وی 55 گل را از روی ضربات 

ایستگاهی به ثمر رســانده که پنج گل بیشتر از 
گل هایی است که او از بیرون محوطه 

جریمه در جریان بازی زده است.
به اضافه توانایی های کشنده ای 

که رونالدو در شــوت های از 
راه دور دارد، برنده پنج توپ 

طــال در ضربات ســر نیز 
خارق العاده است.

 ۱۲۷ گل از ۷00 گل رونالدو از روی ضربات ســر به ثمر 
رســیده که تنها دو گل کمتر از تعداد گل هــای او با پای 

چپ است.
همان طور که مشخص است بیشــترین درصد گل های 
رونالدو مانند هر گلزن دیگری درون محوطه جریمه رقم 
خورده و ۴8۳ گل او در همین محوطه رقم خورده است. 
او توانایی های باالیی نیز در به ثمر رساندن ضربات پنالتی 

دارد که ۱۱۳ گل را برای او به همراه داشته است. 
با همه این ها مشخص نیست که رونالدو تا کی می خواهد 
به فوتبالش ادامه دهد، از لحاظ بدنی می توان پیش بینی 
کرد تا ۴0 سالگی او را در سطح نخست فوتبال ببینیم اما 
مسلماً انگیزه ها و تصمیمات شخصی که به تازگی خود او 
به گوشه ای از آن نیز اشاره کرده می تواند در خداحافظی 
زودتر او تعیین کننده باشد؛ اما هر چه که باشد تا وقتی 
که CR7 را در زمین های فوتبال ببینیم، رکوردها باز 

هم به سراغ او خواهند آمد.

رستمی: تابع علی مرادی هستم

کیانوش سرانجام تسلیم شد
به بهانه به ثمر رساندن هفتصدمین گل دوران حرفه ای

رکوردهایی که به سراغ رونالدو می آیند

آغاز مرحله یک هشتم جام حذفی

شهرخودرو-نفت مسجد سلیمان؛ تقابل یاران قدیمی در مشهد

ضد  حمله

دیاباته به تهران بازگشت
ورزش: شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی تیم فوتبال استقالل در دیدار 
هفته سوم لیگ برتر مقابل نفت مسجدسلیمان مصدوم شد و یک ماه 
دور از میادین بود. قرار بود ایــن بازیکن چند روزی به مرخصی رفته و 
یکشنبه در تمرینات شرکت کند، اما او راهی فرانسه و از دسترس خارج 
شد.پس از تماس های مسئوالن استقالل، دیاباته بامداد دیروز به ایران 
بازگشت تا در تمرینات حضور یابد. مسئوالن استقالل به این بازیکن 
اعالم کرده بودند که در صورت غیبت در تمرینات جریمه خواهد شد 
و با توجه به اینکه دو روز در تمرینات حضور نداشــته، با جریمه مالی 

روبه رو می شود.

جابر انصاری به بازی با پرسپولیس نمی رسد
ورزش: تیم فوتبال پیکان روز یکشنبه به مصاف پرسپولیس خواهد 
رفت که این بــازی در ورزشــگاه آزادی و بدون حضور تماشــاگران 
برگزار خواهد شد. تیم پرســپولیس با رأی کمیته انضباطی از حضور 

تماشاگرانش محروم است. 
جابر انصاری بازیکن تیم پیکان که مدتی است دچار مصدومیت شده 
در این بازی غایب خواهد بود. این در حالی اســت که انصاری در این 
مدت اخیر تمریناتی با پیکان انجام داده اما فرکی سرمربی پیکان قصد 

استفاده از این بازیکن را ندارد.

پرسپولیس و استقالل مجوز حرفه ای گرفتند
 سرخابی ها بدون مشکل در آسیا

ورزش: بر اساس برنامه قبلی مسئوالن فدراســیون فوتبال قرار بود 
که اواخر مهر یا اوایل آبان وضعیت حضور باشــگاه های پرســپولیس 
و استقالل در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شــود. در حال حاضر نیز 
کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای فدراســیون فوتبال بررسی های 
اولیه را انجام داده و به زودی رای خود را در مورد وضعیت ۱6 باشگاه 

لیگ برتری ایران صادر خواهد کرد. 
براساس شنیده ها دو باشگاه استقالل و پرســپولیس مجوز حرفه ای 
بین المللی دریافت کرده اند و مشکلی برای حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا ۲0۱۹ نخواهند داشت. رضا درویش عضو کمیته بدوی در گفت و 

گو با فارس این خبر را تأیید کرد. 

 بختیاری زاده سرمربی
استقالل خوزستان شد

ورزش: ســرمربی جدید تیم فوتبال اســتقالل خوزستان مشخص 
شد.سهراب بختیاری زاده مدافع اسبق تیم ملی و استقالل تهران دیروز 
با حضور در دفتر باشگاه استقالل خوزستان با عقد قراردادی تا پایان 
فصل جاری فوتبال ایران سرمربیگری این تیم را برعهده گرفت.در چند 

روز گذشته شایعه حضور ویسی در این تیم مطرح شده بود.

دردسر مالیات برانکو برای پرسپولیس
ورزش: برانکو طی دو سال پایانی حضور خود در پرسپولیس و ایران 
مالیاتش پرداخت نشده بود و این مســئله اکنون باعث انباشته شدن 
این مبلغ شده است تا ماجرایی شبیه دوران حضور سرمربی سابق تیم 
ملی شکل گیرد.با این حال موضوع به اینجا ختم نشده و طبق توافقاتی 
برانکو قادر خواهد بود مالیات دوران حرفه ای خود را، در کشور کرواسی 
نیز پرداخت کند و بعد از آن رســیدش را ضمیمه شکایت مطالباتش 
از این باشــگاه در فیفا کند. موضوع مهم اما این است که پرسپولیس 
طبق توافقات صورت گرفته باید مالیات این سرمربی را پرداخت کند. 
برانکو هنوز به توافقی برای دریافــت مطالبات خود از زمان حضور در 
پرسپولیس نیز دست نیافته اســت و اگر قرار به پرداخت مالیات او در 
کشور کرواسی باشد، باشگاه پرسپولیس نزدیک به ۲ میلیارد دیگر باید 
به این بدهی خود بیفزاید که می تواند چالش بزرگی در اوضاع اقتصادی 

نه چندان مناسب این باشگاه باشد.

حریف بعدی تیم امید مشخص شد
ورزش: تیم امیــد در بازی بعدی خود دو بازی دوســتانه با تیم امید 
اندونزی در خاک این کشــور برگزار خواهد کرد. این بازی ها در فیفا 
دی بعدی در آبان ماه برگزار خواهند شــد. تیــم امید برای حضور در 
بازی های نهایی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در تایلند آماده می شود که 
دی و بهمن سال جاری برگزار می شوند.فدراسیون فوتبال در تدارک 
 بازی های جدید برای تیم امید اســت تا این تیم با آمادگی کامل در 

بازی های قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا حضور پیدا کند.

منهای فوتبال

جام حذفی ایران
استقالل - فجر سپاسی

پنجشنبه 25 مهر - ساعت: 16:50 زنده از شبکه سه

جام حذفی ایران
شهرخودرو - نفت  مسجد سلیمان

چهارشنبه 24 مهر - ساعت: 16:15 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

جوانمردی چهارم جهان شد
ورزش: در مرحله فینال تپانچــه خفیف 50 متر رقابت های قهرمانی 
جهان در استرالیا، دو نماینده کشورمان با حریفان به رقابت پرداختند 
که طی آن، ساره جوانمردی با رکورد۱8۳/8 در جایگاه چهارم ایستاد و 

مهدی زمانی نیز با رکورد۱۲۳/8 هفتم شد.
بدین ترتیب در مرحله فینال رقابت های انفرادی نمایندگان کشورمان 

از دستیابی به مدال ماده P۴ بازماندند.

 امیرعلی  اکبری
در قفس 100 هزار دالری بحرین

ورزش: فدراسیون رزمی BRAVE نخستین دوره رقابت های آزاد 
خود را  در بحرین با حضور ۱5 مبارز برگــزار خواهد کرد. رقابت ها ماه 
آینده در بحرین برگزار می شــود و قهرمان عالوه بر جایزه ۱00 هزار 
دالری کمربند طال 6 کیلوگرمی را نیز بدست خواهد آورد. این کمربند 
که 6 کیلوگرم طالی خالص دارد، در بازار به قیمت ۲۹0 هزار دالر ارزش 
خواهد داشت.اوله الرسن رزمی کار با سابقه دانمارکی پس از مدت ها 
به قفس باز خواهد گشت. همچنین امیرعلی اکبری نیز یکی دیگر از 
مبارزهای این تورنمنت است که با سازمان UFC قرارداد امضا کرده اما 

البته هنوز این حضور او مسکوت مانده است. 

واکنش محمد بنا به شایعه استعفایش
ورزش: سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن گفت: کناره گیری 
من فقط گمانه زنی رســانه ها بود و با قدرت به کار خود ادامه می دهم.

محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگســاالن با بیان این 
مطلب افزود: نهایت سعی خود را می کنیم که با ماهیت موجود، بهترین 
نتیجه را در المپیک ۲0۲0 کسب کنیم. ما تا پایان لیگ هیچ اردویی 
برگزار نمی کنیم تا کشتی گیرانمان به راحتی بتوانند در این مسابقات 
کشتی های خود را بگیرند. پس از رقابت های لیگ نیز با توجه به برگزاری 
مسابقات جام جهانی و جام باشگاه های جهان برنامه ریزی می کنیم و 

اردوهای خود را برگزار خواهیم کرد.

 افتتاح لیگ کشتی فرنگی 
با دیدارهای هفته دوم 

ورزش: رقابت های لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور پس از مدت ها 
بحث و بررسی کارشناسانه از سوی مسئوالن سازمان لیگ، با برگزاری 

یک دیدار از هفته دوم این رقابت ها رسماً آغاز به کار کرد!
در جریان دیداری از هفته دوم لیگ برتر کشتی فرنگی، یک دیدار در 
شهر بیرجند برگزار شد تا لیگ برتر کشتی فرنگی رسماً آغاز به کار کند.

بی توجهی و عدم برنامه ریزی کارشناسی شده از سوی مسئوالن سازمان 
لیگ سبب شد تا لیگ کشتی فرنگی با رقابت هفته دوم افتتاح شود جالب 

اینکه هفته نخست رقابت ها دیروز برگزار شد.

 تکذیب برکناری 
رئیس فدراسیون ژیمناستیک

ورزش: دبیر فدراسیون ژیمناستیک گفت: در رابطه با خبر برکناری 
رئیس فدراسیون ژیمناســتیک، خانم درگاهی با دفتر وزیر ورزش و 
جوانان تماس برقرار کرد که دبیر شورای معاونان وزارت ورزش خبر را 
تکذیب کرد. محسن سلیمانی دبیر فدراسیون ژیمناستیک در گفت  و 
گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که آیا 
قرار است که در فدراسیون ژیمناستیک تغییراتی ایجاد شود یا خیر، 
گفت: این موضوع اصاًل صحت ندارد، عدم صحت این خبر را می توانید 

از نیک بین دبیر شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان سؤال کنید!

 حمید رضا خداشناس: دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام 
حذفی امروز با انجام سه مسابقه آغاز می شود که در مهم ترین 
بازی امروز شــهر خودرو در ورزشــگاه امام رضا)ع( مشهد و از 
ساعت ۱6:۲0 با قضاوت سیدرضا مهدوی میزبان نفت مسجد 

سلیمان خواهد بود. 
شهر خودرو که در لیگ برتر نتایج خوبی را گرفته در جام حذفی 
هم یکی از مدعیان قهرمانی است که در مرحله یک شانزدهم 
توانسته نساجی را در قائمشهر حذف کند و حاال برای صعود به 
یک چهارم نهایی با توجه به شرایط میزبانی، کار راحتی نسبت 
به حریفش خواهد داشت. این دیدار از حیث حضور یحیی گل 
محمدی و مهدی تارتار روی نیمکت دو تیم برای اهالی فوتبال 
جذاب است.مربیان پرسپولیسی که یک بار در هفته پنجم لیگ 
برتر در مسجد سلیمان به مصاف هم رفتند که آن بازی برنده ای 
نداشت  و با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما حاال شرایط کاماًل 
متفاوت است و تنها یک تیم می تواند به مرحله بعد صعود کند و 

تساوی دیگر در کار نیست.عالوه بر این تقابل تارتار و گل محمدی 
با توجه به سابقه پرسپولیسی بودن آن ها می تواند جذابیت های 
زیادی داشته باشــد، نکته قابل توجه دیگر این است که نفت 
مسجدسلیمان تاکنون در فصل جاری با هدایت تارتار شکست 
نخورده و از طرفی تیم تحت امر گل محمدی نیز با شکســت 
بزرگانی مثل پرسپولیس نشان داده توانایی های زیادی دارد. نفت 
مسجد سلیمان با شکست گل گهر پای به این مرحله گذاشته و 
با توجه به سبک بازی این تیم در بازی  های گذشته کشیده شده 

بازی به وقت های اضافی یا ضربات پنالتی دور از انتظار نیست.

برنامه بازی ها
چهارشنبه 24 مهر

شهر خودرو مشهد - نفت مسجد سلیمان
ذوب آهن اصفهان - مس کرمان

شاهین شهرداری بوشهر - سایپا تهران

{در اجراى ماده 11 قانون جامع حدنگاركليه اسناد دفترچه اى مى بايست به سند تك 
برگ تبديل گردد}

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى فريدونكنار

ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س نظر به دس
مصوب 1390,9,20 ،امالك متقاضيانى كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد 
ثبتى فريدونكنار مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده 

جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 66 بخش 2

ــاى احداثى به  ــدانگ يك قطعه زمين با بن ــبت به شش ــاى ايرج اصغرى آميچى نس ــى آق 766 فرع
ــطه از ام البنين حاجى تبارو آقاى افالطون گرگانى  ــاحت 115.14 متر مربع خريدارى مع الواس مس

مالك رسمى.
833 فرعى آقاى عباس يوسف نژاد اميركاليى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 137.46 متر مربع خريدارى مع الواسطه از فرخ لقا بهرامى مالك رسمى.
833 فرعى خانم محترم قربان زاده كوهى خيلى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 87 متر مربع خريدارى مع الواسطه از خانم فرخ لقا بهرامى مالك رسمى.
ــرمه نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  ــمانه ابراهيم زاده ش 917 فرعى خانم س
مساحت 137.92 متر مربع خريدارى مع الواسطه از على مراد محمدى و حرمت جور سرا (بالسويه) 

مالك رسمى.
1549 فرعى آقاى محمد زمان برادران كنارى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 192.08 متر مربع خريدارى مع الواسطه از قاسم باباپور جويبارى مالك رسمى.
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 1786 فرعى آقاى احمد منفرد نس

158.04 متر مربع خريدارى مع الواسطه از ذوالفقار ضربى مالك رسمى.
ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــفى نس 1999 فرعى خانم عاطفه يوس

244 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  ــبت به شش ــلقى نس 2010 فرعى خانم اكرم همراهى اش

مساحت 250 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش 4398 فرعى آقاى رحيم رحمانى نس

198.65 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
4398 فرعى خانم كلثوم حسين پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

210.57 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمدعلى محسنى مالك رسمى.
ــك قطعه زمين با  ــدانگ ي ــبت به شش ــاى نور محمد غالمعلى تبار فيروزجائى نس ــى آق 4469 فرع
ــد صادق حاجى تبار  ــطه از محم ــاحت 346.31 متر مربع خريدارى مع الواس ــاى احداثى به مس بن

مالك رسمى.

5086 فرعى خانم سيده رقيه حسينى سوته نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 170.70 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

9036 فرعى آقاى جابر كفشگر سوته نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
400 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

12142 فرعى خانم فاطمه سلطانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
499.02 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش 13596 فرعى خانم فاطمه فرجى نس
177.22 متر مربع خريدارى مع الواسطه از مير شجاع حسينى مالك رسمى.

15497 فرعى آقاى جمشيد شهباز نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
94.54 متر مربع خريدارى مع الواسطه از آقاى رجبعلى اسدى فر مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 119 بخش 2
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش 26 فرعى آقاى على اصغر ولى پور نس

589 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
ــا بناى احداثى به  ــدانگ يك قطعه زمين ب ــبت به شش ــماعيل زاده نس 349 فرعى اقاى عليرضا اس

مساحت 232 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى  ــه نسبت به شش ــليمان تبار بيش 2259 فرعى آقاى زين العابدين س

احداثى به مساحت 121 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 1 بخش 11

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 230  215 فرعى خانم زهرا غالمى نس
متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  215 فرعى خانم مريم حاج زينلى نس
237.70 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 2 بخش 11
ــبت به سه دانگ  ــيده معصومه مير قربانى نس ــفنديارى كنارى و خانم س 309 فرعى آقاى حامد اس
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 367.50 متر مربع خريدارى بدون  ــاع از شش مش

واسطه از مالك رسمى.
321 فرعى خانم ها بهار ياورى ومريم ياورى هر يك نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى به مساحت 101 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در مهلبان پالك اصلى 13 بخش 11

479 فرعى خانم حليمه خاتون رشيدى مهلبانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 263.26 متر مربع خريدارى بدون واسطه از احمد عليزاده مالك رسمى.

ــند رسمى و  ــاختمانهاى فاقد س لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــه 15 روز از طريق اين روزنامه محلى /  ــن نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصل ــاده 13 آئي م
كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، راى هيئت الصاق تا در صورتيكه 

ــار اولين آگهى و در  ــته باشند بايد از تاريخ انتش ــده اعتراض داش ــخاص ذينفع به آراى اعالم ش اش
ــليم و  ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس روس
رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين 
ــت و در صورتى كه اعتراض در مهلت  ــت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس ــورت اقدامات ثب ص
ــه دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره  ــت ب ــى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس قانون
ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
ــت برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه  ــت. بديهى اس نيس
ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى با راى هيئت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب را 
در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك 
ــابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى  در جريان ثبت و فاقد س

منتشر مى نمايد.آ9808611
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398,07,10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398,07,24

مرتضى خواجوىم.الف: 98/130/9799
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار

شماره: 139860307005001254  تاريخ: 1398/07/08
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد
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 رسمى
ــه 119-97هيئت  موضوع  ــماره كالس ــماره 1219-98 و مورخ 98/7/7 به ش  برابر راى ش
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ــين  ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس
ــتانى فرزند حضرت قلى بشماره شناسنامه 0670219096 صادره از بجنورد در يكباب  نيس
ــاحت 410/60 متر مربع پالك155 اصلى واقع در اراضى كهنه كند بخش دو  منزل به مس
ــان باغچقى فرزند على اصغر  ــمى آقاى على خ ــطه از مالك رس بجنورد خريدارى مع الواس
ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  ــت لذا به منظور اطالع عم محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش

تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ: 1398/07/08  آ-9808569

 تاريخ انتشار نوبت اول:98/07/09
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/24

 احمد اصغرى شيروان 
رئيس ثبت اسناد و امالك 

شماره: 139860307005001262   تاريخ: 1398/07/08
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد
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 رسمى
ــماره 1226 -98 و 1225-98 مورخ 98/7/7 به شماره كالسه هاى 97-216   برابر آراء ش
ــاختمانهاى فاقد  ــت  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س و 97/215هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس س
ــماره شناسنامه 0670211532  ــوزنى فرزند حجى بش بالمعارض متقاضى آقايان حميد س
ــماره ملى 0681287411 در يك باب منزل به  و عبدالعلى روحانى فرزند محمد باقر به ش
مساحت 189/75 متر مربع از پالك 155 اصلى اراضى كهنه كند واقع در بخش دو بجنورد 
ــطه از مالك رسمى شهردارى بجنورد محرز گرديده است لذا به منظور  خريدارى مع الواس
ــخاص  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد ظرف  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند  ــليم اعتراض، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
ــند  ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى م ــى اس بديه

مالكيت صادر خواهد شد.آ-9808573
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/07/09
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/24

 احمد اصغرى شيروان 
رئيس ثبت اسناد و امالك

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/08

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــنامه شماره 7979 به شرح دادخواست به كالسه  نظر به اينكه آقاى على حيدرى داراى شناس
ــن توضيح داده كه  ــر وراثت نموده و چني ــت گواهى حص ــورا درخواس 3/980247ح از اين ش
شادروان حسن اكسير به شناسنامه 3136 در تاريخ 1386/7/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
ــر  ــى ش ش 17 متولد 1326/7/1 صادره از تايباد همس ــعبانى فرزند رمضانعل ــراى ش 1-  صغ

متوفى
ــادره از تايباد فرزند  ــد 1354/1/1 ص ــن ش ش 6288 متول ــير فرزند حس ــماعيل اكس 2- اس

متوفى 
ــادره از تايباد فرزند  ــد 1366/4/12 ص ــن ش ش 3725 متول ــير فرزند حس ــم اكس 3- ابراهي

متوفى 
4- طيبه اكسير فرزند حسن ش ش 5331 متولد 1349/6/15 صادره از تايباد فرزند متوفى 

5- طاهره اكسير فرزند حسن ش ش 5330 متولد 1348/6/20 صادره از تايباد فرزند متوفى 
6- مهين اكسير فرزند حسن ش ش 5329 متولد 1347/5/20 صادره از تايباد فرزند متوفى 

7- ليال اكسير فرزند حسن ش ش 9565 متولد 1359/6/20 صادره از تايباد فرزند متوفى 
8- نرگس اكسير فرزند حسن ش ش 3 متولد 1345/3/10 صادره از تايباد فرزند متوفى 
9- هما اكسير فرزند حسن ش ش 611 متولد 1364/5/26 صادره از تايباد فرزند متوفى 

ــادره از تايباد فرزند  ــد 1357/4/1 ص ــن ش ش 8698 متول ــير فرزند حس ــه اكس 10- صديق
متوفى 

11- نيره اكسير فرزند حسن ش ش 8697 متولد 1355/4/1 صادره از تايباد فرزند متوفى 
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9809233
تاريخ انتشار : 1398/07/24 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــت بهلولى داراى شناسنامه شماره 0740934759 به  نظر به اينكه آقاى مصطفى مردان دوس
3/980258ح از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده  شرح دادخواست به كالسه  
ــجاد مردان دوست بهلولى به شناسنامه 0740469592  ــادروان س و چنين توضيح داده كه ش
ــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم  ــخ 98/6/16 در اقامت در تاري

منحصر است به : 
ــد مردان ش ش 0740934759 متولد 1331/2/22  ــت بهلولى فرزن 1-  مصطفى مردان دوس

صادره از تايباد پدر متوفى 
2- زهرا نسائى فرزند على اكبر ش ش 1268 متولد 1344/1/10 صادره از تايباد مادر متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9809234
تاريخ انتشار : 1398/07/24 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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

ــماره 139860306015004422- 1398/7/14 هيئت اول موضوع قانون تعيين  برابر راى ش
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــماره  ــنامه ش ــعيد محمودى به شناس ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س
ــدانگ يك قطعه زمين  ــاد فرزند عبداله در شش ــى 0748371801 صادره تايب ــد مل 3210 ك
ــاحت 254,92 متر مربع پالك شماره 647 فرعى از 250 اصلى  محصور با بناى احداثى به مس
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت  ــان رضوى بخش 14 مش واقع در خراس
ــبنديه و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم  مرحوم عبدالقادر نقش
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
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 يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض، دادخواس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9809236
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/24 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/09

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــامى افرادى كه اسناد  ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مورد رسيدگى و  ــمى آنان در هيئت مس عادى يا رس
تائيد قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى 

(كثيراالنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد:

بخش دو بجنورد پالك 154- اصلى اراضى طارمى
ــكونى از پالك 70 فرعى از 154 اصلى فوق به مساحت  ــاختمان مس ــدانگ يكباب س 1- شش
ــه دانگ مشاع از ششدانگ و  ــيرين خاورى اول به ميزان س 100/79 متر مربع ابتياعى خانم ش
ــوكت نودهى به ميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ از محل مالكيت رسمى: شهردارى  خانم ش
بجنورد برابر آراء شماره 1213-98 و 1214-98 مورخه 1398/06/11 – كالسه هاى 0197-

97 و 97-0198
بخش دو بجنورد پالك 169- اصلى اراضى صدرآباد

2- ششدانگ يكباب خانه از پالك 160 فرعى از 169 اصلى فوق به مساحت 81/76 متر مربع 
ابتياعى خانم حيات جعفر قلى زاده بوانلو از محل مالكيت رسمى: نه نه خانم يكه كار و سكينه 

حقانى برابر راى شماره 1087-98 مورخه 1398/05/26- كالسه97-0430
ــخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ  ــيه به فروشندگان ومالكين مشاعى و اش لذا لذا بدينوس
ــار آگهى و در روستاهااز تاريخ الصاق درمحل  مى گردد چناچه اعتراضى دارندبايداز تاريخ انتش
ــيداخذ نمايدمعترضين بايد  ــليم و رس تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به دادگاه عمومى محل  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس ظرف يك ماه از تاريخ تس
نمايدوگواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهنددرصورتى كه اعتراض در محل 
ــه دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد  ــت ب ــى واصل نگردديامعترض گواهى تقديم دادخواس قانون
اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه 

دادگاه نخواهد بود.م الف895  آ-9809237
تاريخ انتشارنوبت اول1398/07/24

تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/08/08
عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 472 فرعى از 136-اصلى واقع  چون تحديد حدود شش
در بخش سه سيستان  مورد تقاضاى غالمرضا كوچكزائى و غيروكه تاكنون بعمل نيامده است 
ــنبه 98/08/20 در محل شروع  ــب تقاضاى كتبى نامبرده تحديدحدود در روز دوش لذا بر حس
ــتدعى ثبت پالك فوق مى رساند تا  ــيله به اطالع مجاورين و مس و به عمل خواهد آمد بدينوس
ــتدعى ثبت پالك فوق و يا  ــانند در صورتيكه مس ــده در محل حضور بهم رس در روز تعيين ش
ــد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15  ــته باش نماينده قانونى وى حضور نداش
ــون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم  قان
صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده 
قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت 
و تحديد حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از 
ــت بمرجع ذيصالح قضايى صورت پذيرد  تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواس

ــيد دريافت دارد و اال حق او  ــليم و رس گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تس
ساقط خواهد شد.9809230

تاريخ انتشار:چهارشنبه 98/07/24   م الف:852
مهدى پهلوانروى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 469 فرعى از 136-اصلى واقع  چون تحديد حدود شش
در بخش سه سيستان  مورد تقاضاى غالمرضا كوچكزائى و غيروكه تاكنون بعمل نيامده است 
ــنبه 98/08/20 در محل شروع  ــب تقاضاى كتبى نامبرده تحديدحدود در روز دوش لذا بر حس
ــتدعى ثبت پالك فوق مى رساند تا  ــيله به اطالع مجاورين و مس و به عمل خواهد آمد بدينوس
ــتدعى ثبت پالك فوق و يا  ــانند در صورتيكه مس ــده در محل حضور بهم رس در روز تعيين ش
ــد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15  ــته باش نماينده قانونى وى حضور نداش
ــون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم  قان
صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده 
قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت 
و تحديد حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از 
ــت بمرجع ذيصالح قضايى صورت پذيرد  تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواس
ــيد دريافت دارد و اال حق او  ــليم و رس گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تس

ساقط خواهد شد. آ-9809232 م الف:853   تاريخ انتشار:چهارشنبه 98/07/24
مهدى پهلوانروى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ پرونده اجرايى 9800205 طبق ماده 18 و 19 آيين نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا 

ــماره ملى:  ــدر: خليل تاريخ تولد: 1357/11/15ش ــيله به محمدرضا مرادنيائى نام پ ــن وس بدي
ــانى شما شناخته نگرديده و ابالغ به شما ميسر  ــماره شناسنامه: 35 كه نش 3875177411 ش
ــه احمدى خو جهت وصول مبلغ 1،203،700،027 به  ــد ابالغ ميگردد كه خانم پروان نمى باش
ــماره 10317 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده  ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج ش اس
ــده و طبق گزارش مورخ 1398/7/13  ــكيل ش ــه 9800205 در اين اداره تش اجرائى به كالس
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق  ــرح متن سند شناخته نش ــما به ش مامور، محل اقامت ش
ــار  ــرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتش ــاده 18 آئين نامه اج م
ــوب  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس محلى آگهى مى ش
ــد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمايي مى گردد، نس

( م الف 269) آ9809239
هادى يونسى عطوف  مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بهار
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فرهنگ و هنر

پیشنهاد امروز

خبر

انتشار سفرنامه ای دیگر از خالق »سر بر خاک دهکده«
اربعین؛ وطن هویت گم کرده ها 

فرهنگ وهنر: پیشــنهاد امروز 
ما سفرنامه ای جدید است درباره 
پیــاده روی اربعین که به تازگی به 
بــازار کتاب آمده اســت. در چند 
روز گذشته کتاب سفرنامه اربعین 
فائضه غفار حدادی توسط انتشارات 

شــهید کاظمی روانه بازار کتاب شد. این نویسنده پیش از این آثاری چون 
»خط مقدم« و »یک محسن عزیز« را منتشر کرده است. حدادی همچنین 
در زمینه سفرنامه نویســی اثری با عنوان »ســر بر خاک دهکده« دارد که 
ماجرای سفر او به شهر لوزان سوئیس است که با استقبال خوانندگان مواجه 
شده است. سفرنامه تازه این نویسنده که با عنوان »سفر یک نویسنده با چهار 
بادیگارد قد بلند« بر جلد خود نیز همراه است شرحی از سفر وی به کربالی 

معلی در ایام اربعین حسینی است.
حدادی پیش از این در گفت وگویی درباره انگیزه نوشتن این سفرنامه گفته 
است: من امسال قسمتم شد و برای نخستین بار رفتم پیاده روی اربعین. پس 
از برگشت، کتاب محسن رضوانی دستم بود، ولی احساس کردم که یک بار 
روانی خیلی زیادی در ذهنم هست که اگر ننویسم خالی نمی شوم و نمی توانم 
کتاب را ادامه دهم. شــروع کردم به نوشتن خاطرات اربعین در قالبی مثل 

دهکده، طنز و روایت های کوتاه« .
وی در این کتاب نیز همانند اثر قبلی خود سعی کرده با روایتی توأم از اشک 
و طنز به بازگویی وقایع و حس و حال ســفرش بپردازد و همین ویژگی به 
ساخت متن کمک کرده و سبب شده  خاطره کتاب »دهکده خاک بر سر« را 

برای مخاطبانش زنده کند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: مگر یک شهر چقدر ظرفیت دارد؟ نکند 
این سیل جمعیت که البد از صبح همین شکلی بوده، از این طرف شهر وارد 
می شود و به همین حالت از آن طرف شهر خارج می شود؟ شاید هم این چند 
روز شهر گشاد می شود و جا باز می کند؟ بعید هم نیست! شاید این ایام، امام 
حسین کربال را می سپارد به علمدارش. شهردار که او باشد، دیگر همه چیز 
ممکن است. شهر اندازه یک کشور، کش می آید و بعد که همه را بغل کرد، 
فشارشان می دهد. آن قدر به هم نزدیکشان می کند که دل هایشان به هم گیر 
کند. اخبار و احوالشان در هم گره بخورد. از غریبگی مسافت های دور و دراز 
دربیایند و مثل مردم یک دهکده به هم نزدیک شــوند. دهکده ای که انگار 
زادگاهشان بوده و خانه پدری را هنوز هم دلشان نیامده بفروشند و هر سال 
اربعین میعادگاهی است که همه رفته ها و هویت گم کرده ها برمی گردند به 
وطنشان؛ به هویتشان؛ به خاکشان؛ خاکی که برایشان مقدس است... .  نشر 

شهید کاظمی این کتاب را در قطع رقعی و ۱۶۸ صفحه منتشر کرده است.

مسابقه بزرگ استعدادیابی مداحی روی آنتن رفت
فرهنگ و هنر: مسابقه تلویزیونی 
»نغمه عشاق« با محوریت کشف 
استعدادهای مداحی از دوشنبه ۲۲ 
مهرماه به روی آنتن شبکه قرآن و 

معارف سیما رفت.
به نقل از روابط عمومی شبکه قرآن 

و معارف سیما، مســابقه تلویزیونی »نغمه عشاق« که برای نخستین بار و 
با هدف کشف و تشــویق استعدادهای مدح و مرثیه ائمه معصومین)ع( در 
تلویزیون تهیه و تولید شــده اســت، از دوشنبه به روی آنتن شبکه قرآن و 

معارف سیما رفت.
این مسابقه که برای رده سنی نوجوانان و جوانان درنظر گرفته شده است، با 
حضور ۴۰۰ شرکت کننده برگزار می شود که در نخستین دوره از این رقابت ها، 
شرکت کنندگان در سه مقطع دبستانی، متوسطه اول و متوسطه دوم به رقابت 

خواهند پرداخت.
پخش تصاویری از مرحله ابتدایی مسابقه، پشت صحنه آماده شدن نوجوانان 
برای ایــن رقابت معنــوی و همچنین گفت وگوی محمد علــی آوینی با 
شرکت کنندگان از بخش های جذاب مسابقه بزرگ تلویزیونی »نغمه عشاق« 

به شمار می رود.
مســابقه بزرگ استعدادیابی مداحی »نغمه عشاق« به تهیه کنندگی حسن 
صدخسروی کاری از گروه اطالع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما با همکاری 
فرهنگســرای اندیشه است که قرار اســت تا پایان ماه صفر هر شب ساعت 

۱۹:۳۰ با اجرای هادی ربیعی تقدیم عالقه مندان شود.

حسین دهلوی استاد پیشکسوت موسیقی 
درگذشت

فرهنگ و هنر: حسین دهلوی 
از هنرمندان پیشکســوت عرصه 
موسیقی صبح سه شنبه ۲۳ مهر 
ماه پس از مدت ها مبارزه با بیماری 

دارفانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگــزاری مهر، این 

هنرمند پیشکسوت در سن ۹۲ سالگی پس از مدت ها مبارزه با بیماری در 
بیمارستان شریعتی تهران درگذشت.

سوســن اصالنی، همســر دهلوی ضمن تأیید این خبــر، تصمیم گیری و 
اطالع رســانی درباره مراسم تشییع و ختم این هنرمند را به چند روز آینده 

و زمان بازگشت فرزندان وی به کشور موکول کرد.
حسین دهلوی، هنرمند پیشکسوت موسیقی که در سال های اخیر به بیماری 
آلزایمر مبتال بود، از چندی پیش با صالحدید و زیر نظر خانواده در آسایشگاه 

بستری شده بود.
»سبک بال« براساس موتیف کوتاهی ملهم از قطعه قاسم آبادی ساخته 
ابوالحسن صبا، »کنسرتینو برای سنتور و ارکستر« با همکاری مشترک 
فرامرز پایور، »گفت وگوی دل«، »فروغ عشــق«، »به یاد صبا« برگرفته 
از قطعه »به یاد گذشته«، »چهارمضراب برای ویولن و ارکستر«، »نغمه 
ترک«، اجرای ۱۵ قسمت از اپرای ۲۶ قسمتی »بیژن و منیژه«، »دوئو 
سنتور در سه گاه«، »شــورآفرین در شور برای ارکستر«، »چهارنوازی 
مضرابــی در اصفهان«، »ســوئیت بیژن و منیژه برای ارکســتر زهی«، 
»بیژن و منیژه برای ارکســتر سمفونیک«، »ســرباز برای آواز گروهی 
و ارکســتر« از جمله آثار شــنیداری و تألیفی ایــن هنرمند در عرصه 

موسیقی هستند.
یکی از مهم ترین آثار حسین دهلوی کتاب »پیوند شعر و موسیقی آوازی« 
اســت که جایزه کتاب ســال جمهوری اســالمی در بخش هنر را به خود 
اختصاص داد. حسین دهلوی در سال ۸۲ به عنوان چهره  ماندگار مورد تجلیل 

قرار گرفت.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نیک  نخستین 
سریال صوتی با عنوان »دایره المعارف عاشقی« 
که برداشــتی آزاد از کتاب »مجالس المواعظ« 
شیخ جعفر شوشتری نوشته حامد حجتی است، 
همزمان با دهه دوم محرم توسط انتشارات سوره 
مهر در فضای مجازی منتشــر شد. درست است 
که مخاطب پیش از این با کتب صوتی به عنوان 
نوعی کتاب دیجیتال آشنایی داشت اما اینکه یکی 
از کتاب های دینی ما به شکل صوتی در ایام خاص 
به طور سریالی منتشر شود، ایده نویی است که 
می تواند به عنوان یک ظرفیت برای ادبیات دینی و 
غیردینی مورد استفاده قرار گیرد. امکانی که عالوه 
بر بیرون کشیدن کتاب های دینی از کتابخانه ها و 
رساندن آن ها به دست مخاطب، دارای ویژگی های 
متعددی چون ســهولت دسترسی و همچنین 
قابلیت استفاده در شبکه های اجتماعی را فراهم 
می کند. با حامد حجتی نویســنده این اثر درباره 
»دایره المعارف عاشــقی« و ظرفیت های سریال 
صوتی گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید: 

 چطور به سراغ بازنویسی کتاب مجالس 
المواعظ رفتید؟

»دایــره المعارف عاشــقی« در واقــع برگردان 
ادبی کتــاب »مجالس المواعظ« شــیخ جعفر 
شوشــتری، از بزرگان معرفــت و روضه و گریه 
اســت. مستحضرید که شــیخ جعفر شوشتری 
یکی از واعظان بسیار بزرگ کشورمان هستند که 
کتاب هایی براساس سخنرانی های ایشان منتشر 
شده است. همچنین بخش بسیاری از روضه هایی 
که درحال حاضر روی منبرها خوانده می شــود 
برگرفته از ســخنران های این واعظ بزرگ است. 
شیخ شوشــتری چند اثر دارد که از میان آن ها 
می توان به کتاب »الخصائص الحسینیه« و همین 
کتاب »مجالس المواعظ« اشــاره کرد. »مجالس 
المواعظ« مجموعه ۱۴ سخنرانی از ۱۴ مجلس در 
سال ۱۲۹۷ در نجف اشرف است که درباره واقعه 
عاشورا و حضرت سیدالشهدا ایراد شده است. این 
سخنرانی ها رونوشت و جمع آوری شده و در این 
کتاب به دست ما رسیده است. از آنجایی که متن 
اصلی کتاب خطابه و سخنرانی است و ادبیاتش 
کمی نزدیک به حدود ۱۰۰ ســال پیش ماست، 
خوب بود که به همین شکل بازنویسی و بازآفرینی 
شــود. در این برگردان ادبی تالش کردم تا جایی 

که ممکن است به متن اصلی وفادار بمانم. 

 ایده ارائه ســریال صوتی دایره المعارف 
عاشقی چطور شکل گرفت؟

به موازات این کار، انتشارات سوره مهر این ایده را 
داشتند که اثری را به شکل سریال صوتی منتشر 
کنند؛ در گفت وگویی که داشــتیم من این اثر را 
پیشنهاد دادم و این گونه شد که پیش از آنکه به 
عنوان یک اثر مکتوب منتشر شود، به عنوان یک 
سریال صوتی در این ایام در حال انتشار است. به 
نظر من این نحوه ارائه موجب شده است با اثری 
متفاوت در حوزه ادبیات عاشورایی مواجه باشیم. 

 تفاوتی که به آن اشاره می کنید به خاطر 
جنس جدید ارائه است؟

مســلماً به دلیل ارائه نو این اثر است. از آنجایی 
اصل کتاب توســط یک واعظ بــزرگ به صورت 
خطابه ایراد شده است، پیش از ارائه اثر مکتوب، 
بر آن شــدیم آن را به شکل صوت منتشر کنیم. 
به نظر خود من ایــن یک ایده جذاب بود، چون 
ارائه سخنرانی ها به شکل صوتی با ساختار اصلی 
اثر هماهنگ بود. این متن ها از ابتدا برای شنیدن 
ارائه شــده بودند. در کنار این متن کتاب به هر 
حال دارای ویژگی های برجسته ای است. مواعظ 
شیخ جعفر شوشتری همان طور که در ابتدا هم 
به آن اشــاره کردم، دارای نکاتی است که منبع 
بسیاری ازسخنرانی های واعظان قرار گرفته است 
و ما این روزها در سخنرانی ها آن ها را می شنویم. 
چون ایشان بسیار اهل تدبر و تحقیق و دریافت و 

سلوک در این حوزه بوده اند.

 عده ای از کارشناسان کتاب های صوتی 
را رسانه ای مستقل می دانند که با توجه به 
سبک زندگی مدرن بسیار مناسب است و 
می توان به عنــوان یک ظرفیت در ادبیات 
از آن بهره گرفت، نظر شما در این خصوص 

چیست؟
ما یک منبع عظیم از کتاب های دینی داریم که 
الزم اســت برای مخاطب امروز بازآفرینی شوند؛ 
یک ســری کتاب های اصلی در مذهب تشــیع 

داریم که بســیار خواندنی و پرمحتوا هستند اما 
بــه دلیل نوع طبع و نــگارش و ادبیات حاکم بر 
آن ها، مخاطب جوان از آن ها فاصله گرفته است. 
طرح کلی من در این مورد بازآفرینی آثار سترگ 
شیعه اســت. یعنی برگردان ادبی این آثار برای 
مخاطب امروز! همیــن اآلن بعضی از بزرگانمان 
که در مجالس ســخنرانی می کننــد، این نیاز 
احساس می شود که باید گفته هایشان بازنویسی 

شــوند، بعضی از علما به این نیاز رسیده اند و در 
مجموعه شــان این موضوع را پیگیری می کنند. 
ما کارهــای فاخری داریم که مخاطب فارســی 
زبان تنها نامی از آن ها شــنیده است؛ الزم است 
که این آثار انتخاب شــده و توسط نویسنده های 
صاحب قلم و خوش ذوق که مخاطب امروز را هم 
می شناسد، با ادبیاتی که جوان امروز می پسندد، 
بازآفرینی شــوند تا ما در کنــار این متون فاخر 
این برگردان ها را برای استفاده بیشتر در اختیار 
داشته باشیم. حاال چه بهتر است که در کنار این 
بازآفرینــی از این ایده های نو مانند فرمت صوتی 

هم بهره ببریم. 

  به نظرتان این آثار تا چه اندازه قابلیت 
ارائه به شکل صوت را دارند؟ 

بعضی از آثار ویژگی هایی دارند که گویی فرمت 
صوتی برایشان مطلوب تر هم هست؛ به طور مثال 
در حوزه مهدویت ما اثری داریم با عنوان »مکیال 
المکارم« اثر ســید محمدتقی موسوی اصفهانی 
معــروف به فقیه احمدآبادی به عربی نوشــته و 
ترجمه شده و چندین بار تجدید چاپ شده است. 
به نظر من این کتاب قابلیت بسیاری دارد تا مثل 
کار ما، به شکل صوتی ارائه شود. دلیلش هم این 
است که این کتاب دارای حکایت های متعددی 
اســت. در البه الی بیان حکایت ها بخش زیادی 
از شبهات و ســؤال ها هم پاسخ داده شده است. 
یا اثر دیگری داریم با عنــوان »الُمراجعات« که 
کتابی درباره پاسخگویی به شبهات درباره شیعه 

و سنی و وهابیت اســت. این کتاب مجموعه ای 
از نامه نگاری های مؤلف کتاب است که به خوبی 
قابلیت ارائه به عنوان اثری صوتی را دارد. بخش 
زیادی از منابع ما اگر خوب برگردانده شوند، بسیار 
مناسب ارائه در این رسانه هستند و البته بخشی 
هم هستند که باید درکنارش به اثر مکتوب هم 

دسترسی داشت. 

  با توجه به این گفته انگار وقتش است 
که ادبیات دینی ما در فرمت به روزتری به 

دست مخاطب برسند. 
در واقع آنچه مهم اســت این نهضت بازآفرینی 
است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ البته در این 
بازآفرینی باید به رسانه های جدید هم توجه کرد. 
استفاده از صوت یا مدیاهای جدیدی که در فضای 
مجازی موجود هستند مانند موشن گرافی، باید مد 
نظر ما باشند. همین اآلن که دارم با شما گفت وگو 
می کنم به نظرم می رسد که بعضی از آثار بزرگ ما 
به جز ارائه به شکل مکتوب یا صوتی، دارای این 
قابلیت هستند که در مدیاهای دیگر ارائه شوند. 
این ماجرا مستلزم این است که افرادی که به این 
مدیاها مسلط هستند، به این بازآفرینی بیندیشند. 
در حــال حاضر ما از بهره گیری از این مدیا غافل 
هستیم. به این دلیل که در شبکه های اجتماعی 
مخاطب می تواند فایل هــای صوتی با حجم باال 
را هم بــه راحتی دریافت کرده و گوش بدهد در 
حالی که این در مورد فیلم ممکن نیســت. این 
رسانه قابلیت های زیادی دارد که دسترسی آسان 
تنها یکی از ویژگی های آن اســت. شنیدن در به 
خاطرســپاری نکات هم مؤثرتر اســت. حاال که 
فضای مجازی این گونه در زندگی ما جاری است 
الزم اســت ما استفاده از امکاناتش را مدنظر قرار 

دهیم و از هر مدیای جدید استقبال کنیم. 

 این ایده که متن ها به شکل سریالی ارائه 
شوند به پیگیری مخاطب افزود؟ استقبال از 

اثر چقدر بود؟ 
من در این مــدت در صفحه خودم بازخوردهای 
خوبی دریافت کرده ام. البته در حوزه اجرا نکاتی 
داشــتند که به عنوان کارهای اول طبیعی است 
نقدهایی هم وجود داشــته باشــد. حتماً این اثر 
احتیاج به چکش کاری هایی دارد که در نمونه های 
بعــدی باید مورد توجه قرار گیرد، اما در مجموع 
از ســوی مخاطبانــی که بــه کتاب های صوتی 

عالقه مندند، مورداستقبال قرارگرفته است.

 در پایان اگر نکته ای هست، بگویید. 
پس از حدود ۱۰۰ سال این سخنرانی ها برگردان 
ادبی شده و مخاطب امکان شنیدن آن ها را پیدا 
کرده اســت. امیدوارم افراد بــا این دید که خود 
شیخ شوشتری مخاطبشــان قرار داده و سخن 
می گوید »دایره المعارف عاشــقی«  را بشنوند. 
امیدوارم ما جزو آدم هایی باشــیم که بیشــتر از 
اینکه حرف می زنیم، بشنویم و به شنیده ها بیشتر 

توجه کنیم.

برش

در واقع آنچه مهم است نهضت 
شیعی  فاخر  آثار  بازآفرینی 
قرار  توجه  مورد  باید  که  است 
بازآفرینی  این  در  البته  گیرد، 
هم  جدید  رسانه های  به  باید 
یا  از صوت  استفاده  کرد.  توجه 
فضای  در  که  جدیدی  مدیاهای 
مانند  هستند  موجود  مجازی 
ما  نظر  مد  باید  موشن گرافی، 
ما  بزرگ  آثار  از  بعضی  باشند. 
یا  ارائه به شکل مکتوب  به جز 
صوتی دارای این قابلیت هستند 
که در مدیاهای دیگر ارائه شوند

بررسی طرح رده بندی سنی فیلم ها در سینما از نگاه سینماگران

وقتی دایره قرمز از پوستر فیلم ها پاک می شود
 فرهنگ و هنر/ صباکریمی ۴ شــهریورماه امسال بود که طرح رده بندی سنی 
فیلم ها با تعیین اعضای شورای آن منتشر و ابالغ شد، اما هنوز تازه در حال اجرایی 

شدن بود که دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد.
هنوز مدت زیادی از شکل گیری طرح رده بندی سنی فیلم ها در سینماها و تعیین 
اعضای شورای آن توسط رئیس سازمان سینمایی نگذشته بود که جمعه گذشته در 
برنامه سینمایی »هفت« خبری مبنی بر توقف این طرح از سوی دادستانی کل کشور 
اعالم شد. این در حالی است که این طرح از مدت ها پیش مخالفان و مدافعانی داشت 
و عده ای معتقد بودند نظارت بر فیلم ها باید در روند صدور پروانه ســاخت صورت 
بگیرد و طرح رده بندی سنی فیلم ها آن چنان قابل کنترل و اجرایی نخواهد بود. با 
این حال به نظر می رسد شاید پرونده این طرح که عمر بسیار کوتاهی هم داشته، 

بسته شود یا با ابالغ یک پیش نویس جدید و متفاوت مجدد به سینماها بازگردد.
طبق پیگیری های خبرنگار ما، مســعود نجفی، مدیرکل 
روابط عمومی ســازمان سینمایی در واکنش به این اتفاق 
می گوید: اطالع بیشتری از چند و چون این دستور ندارم، 
اما آنچه به ســازمان ســینمایی ابالغ شده به این صورت 
است که دادستانی کل کشور درخواست ابطال دستورعمل 
رده بندی سنی فیلم های سینمایی را به دیوان عدالت اداری 

داده و دیوان هم دستور توقف اجرای آن را صادر کرده است.
وی در پایان می گوید: من تصور می کنم مشکل از زمان بندی این طرح باشد. در واقع 
این همان دستورعملی است که ۱۰ اردیبهشت  سال جاری ابالغ شد، اما پیش نویس 

جدید آن شهریورماه جاری منتشر شد که البته هنوز نهایی نشده است.
اما سؤال اینجاست که دستور توقف این طرح بر چه اساس و بر پایه چه استداللی 
صادر شــده است؟ این در حالی اســت که پیش از این بارها از سوی سینماگران، 
جامعه شناسان و کارشناسان حوزه خانواده بر ضرورت تعیین رده بندی سنی فیلم ها 
در سینما تأکید شده بود و با اینکه شاید برخی از صاحبان فیلم ها و تهیه کنندگان 
مخالفت خود را با این مســئله ابراز کرده بودند اما در مقابل عده ای هم بر اهمیت 
آن صحه گذاشته بودند. اما در این میان نظرات محمد قاصد اشرفی، رئیس انجمن 

سینماداران و مدیر سینما ماندانا نسبت به اتفاق اخیر جالب توجه است.

 فیلمی ساخته شود که اعضای خانواده کنار یکدیگر آن را تماشا کنند
وی در واکنش به دســتور توقف این طرح می گوید: من از 
همان ابتدا هم با این طرح موافق نبودم و برای این مخالفت 
هم دالیل متعددی دارم و البته معتقدم این طرح نمی تواند 
مؤثر و موفق باشد. واقعیت این است که ما نمی توانیم جلو 
خانواده ها را بگیریم که با فرزندان خود به ســینما بیایند. 
طبیعی اســت که در هر خانواده ای فرزندان رده ســنی 

متفاوتی با یکدیگر داشته باشند و یک خانواده عمالً برای دیدن یک فیلم به صورت 
دسته جمعی دچار مشکل خواهد شد، چون با این شکل از رده بندی حداقل یکی دو 
فرزندشان را نمی توانند همراه خود بیاورند و برنامه هایشان به هم می ریزد و مشکل 
ایجاد می کند. قاصد اشرفی متذکر می شود: بنابراین ما نمی توانیم برای مردم مانع 
ایجاد کنیم، زیرا ممکن اســت مخاطب قانع نشود و حتی برخورد لفظی هم پیش 
بیاید. این ها مسائلی است که در سینما اتفاق می افتد. آن هم نه چند مورد محدود، 
بلکه بارها این اتفاق افتاده اســت و مدیر ســینما مجبور است با تک تک این افراد 
صحبت و آن ها را قانع کند که در این فرایند بســیاری این مســئله را نمی پذیرند. 
بنابراین من فکر می کنم این طرح اصالً مناســب نبوده و از همان ابتدا هم بارها به 

آن اشاره کرده بودم. مدیر سینما ماندانا در ادامه با ارائه پیشنهادهایی مبنی بر بهبود 
طرح رده بندی سنی فیلم ها در پیش نویس جدید آن می گوید: به نظرم اصل موضوع 
به خود فیلم برمی گردد. شما کدام فیلم را می بینید که مردم برای تماشای آن به 
صورت خانوادگی به سینما نیایند. در گذشته فیلم هایی مانند »کاله قرمزی«، »گربه 
آوازه خــوان« و... که عمالً برای بچه ها بود به نمایش درمی آمد اما پدرو مادرها هم 
به تماشای این آثار می نشستند. به نظرم فیلم باید ساخته شود تا همه بتوانند آن را 
ببینند. مهم پیام فیلم است که قرار است اثر منفی روی بیننده بگذارد یا اثر مثبت! 
وی می افزایــد: بنابراین برای کنترل این وضعیت باید به بخش دیگری رجوع کرد. 
زمانی که فیلم نامه تصویب می شود باید به مناسب بودن آن برای خانواده ها توجه 
کرد نه زمانی که فیلم ساخته شده است محدودیت ایجاد کنیم. به نظرم فیلم خوب، 
فیلمی اســت که هم بزرگسال بتواند آن را ببیند هم بچه ها در کنار والدینشان آن 

را تماشا کنند.

 تمام فیلم نامه های ایرانی مناسب باالی هفت سال هستند
در ادامه کاظم راســت گفتار، کارگردان سینما با اشاره به 
اینکه با رده بندی ســنی فیلم ها به شیوه آنچه در هالیوود 
وجود دارد موافق اســت، اما در مورد سینمای ایران خیر؛ 
بحث را این گونه ادامه می دهد: تکلیف ســینمای هالیوود 
مشخص است و رده بندی هایی از زیر هفت سال تا نامناسب 
برای باالی ۱۸ ســال هم وجــود دارد، زیرا آنجا فیلم های 

متنوعی در ژانرهای گوناگون وجود دارد و به دلیل این تنوع باالیی که در آثار است 
مخاطبان در گروه های سنی متفاوت فیلم مناسب سن خودشان را پیدا می کنند و 
می بینند، اما در سینمای ایران ماجرا قدری متفاوت است. از آنجایی که در سیستم 
سینمایی کشور از وزارت ارشاد گرفته تا شورای پروانه ساخت بر فیلم نامه ها نظارت 
می کنند و اساساً فیلم نامه ها برای باالی هفت سال مناسب هستند، دیگر رده بندی 
ســنی معنایی ندارد. وی تأکید می کند: حتی اگر فیلم نامه ای زمان پروانه ساخت 
موارد را رعایت نکرده باشــد، وقتی به اکران می رسد شورای پروانه نمایش مواردی 
را که مناسب نیســت، رصد و اصالح می کند. ضمن اینکه در شرایطی که سینما 
به خودی خود مخاطبان کمی دارد، قانون رده بندی ســنی فیلم ها نیز روی ریزش 
مخاطب و کاهش فروش فیلم ها تأثیر خواهد گذاشــت. شما به فیلم های در حال 
اکران نگاه کنید! در پرفروش ترین فیلم ها۱۲-۱۰ صندلی پر شده و این اتفاق برای 
ســینما مضر است. حال وقتی رده بندی سنی را هم در نظر می گیریم و می بینیم 
یکی از اعضای خانواده نمی تواند همراه آن ها به سینما بیاید، به ناچار کل خانواده از 
فیلم دیدن انصراف می دهند. جالب است که حتی خود سینماداران هم این مسئله 

را رعایت نمی کنند و با خانواده ها درگیر نمی شوند.

 میزان خشونت بازی های کامپیوتری بیشتر از فیلم های سینمایی است
راســت گفتار در مخالفت با این ادعا کــه برخی از فیلم های اجتماعی و کمدی 
مناســب گروه سنی کودک و نوجوان نیســت، می گوید: به نظرم اصاًل این طور 
نیست. تمام فیلم هایی که در سینمای ایران ساخته می شود مناسب هفت سال 
به باالســت. اگر منظورتان فیلم های اجتماعی و جنگی اســت که ممکن است 
محتوای آن به دلیل خشونت برای بچه ها مناسب نباشد، باید بگویم بچه های این 
۴۰ سال گذشته تفاوت بسیاری دارند. شما در خانه همین بچه ها  نســل با ۵۰ـ 
انواع بازی های کامپیوتری خشــن و به شدت غلو شده را می بینید، بنابراین این 
نوجوان زمانی که به ســینما می آید، می داند آنچه بر پرده سینما می بیند فیلم 

است و این قدر کم عقل نیست آن را بپذیرد.

 نخست فرهنگ سازی کنیم سپس تعیین رده بندی سنی
در ادامه محسن علی اکبری، تهیه کننده قدیمی سینما در 
واکنش به ابطال طرح رده بندی سنی فیلم ها می گوید: به 
نظرم درباره این مسئله باید کار کارشناسی صورت بگیرد 
و در ابتدا باید تماشــای فیلم های مناسب برای خانواده ها 
فرهنگ سازی شود. اما متأسفانه این فرهنگ سازی صورت 
نگرفته است و برعکس این مسئله را هم شاهدیم که درج 

محدودیت های سنی روی فیلم ها موجب تشویق کودکان و نوجوانان به تماشای آن 
فیلم ها شــده است. وی تأکید می کند: ما باید به مخاطب این آگاهی را بدهیم اما 
پیش از آن باید فرهنگ سازی کنیم، در حالی که کامالً این روند را برعکس رفته ایم 
و اتفاقاً نتیجه معکوس گرفته ایم. ضمن اینکه باید به جای درج رده بندی سنی روی 
فیلم ها به رونق تولید در ژانرهای مختلف فکر کنیم، چیزی که در ســینمای ایران 
وجود ندارد! باید هر فصل و در هر اکران حداقل یک فیلم ویژه کودکان و نوجوانان 
داشته باشیم و سردر سینما قید کنیم این فیلم به کودکان توصیه می شود یا یک 
فیلم دیگر مناسب خانواده هاست و... در حالی که ما در ژانرهای مختلف سینمایی 
دچار فقر هستیم و خبری از فیلم های معمایی، وحشت، جنایی و... نیست؛ اگر در 

ژانرهای مختلف فیلم داشته باشیم هر کس فیلم مناسب خودش را تماشا می کند.
این تهیه کننده به وضعیت ژانرهای فیلم در سینمای ایران اشاره می کند و می گوید: 
فیلم های ما خالصه شــده در دو ژانر اجتماعی و کمدی اســت که طنز آن به هر 
قیمت خنداندن است. این مسئله بسیار مهمی است؛ اینکه فیلمساز حاضر است به 
هر قیمتی مخاطب را بخنداند نتیجه اش سینمایی است که فیلم های کمدی مملو 
از صحنه های بد و مفتضح دارد؛ در حالی که این لودگی است نه طنز! تکلیف ژانر 
اجتماعی هم که مشخص است. همه فیلم ها خالصه شده در خیانت، مواد مخدر و 
دعوای زن و شــوهری. این نوع سینما، ناقص الخلقه و فلج است و اثری از سینمای 
ســالم در آن دیده نمی شــود. علی اکبری در ادامه با اشاره به واکنش سینماداران 
تصریح می کند: طبیعی است در این شرایط سینمادار هم موافق این رده بندی سنی 
نباشد، زیرا روی فروش فیلم ها تأثیر مستقیم دارد و درآمدش افت می کند. اگر به 
دنبال این هستیم که شرایط ســنی برای فیلم ها بگذاریم حداقل برای کودکان و 
نوجوانان هم فیلم مناسب تولید کنیم که آن ها هم بتوانند سرگرم شوند. اگر دیوان 
عدالت اداری با این طرح مخالفت کرده دقیقاً به همین دلیل است که سینما رفتن 
مردم سخت تر شده اســت. وی در پایان صحبت های خود با ابراز امیدواری درباره 
بهبود شرایط و لزوم فرهنگ سازی می افزاید: امیدوارم با رونق ژانرها شاهد شکوفایی 
سینما و حضور خانواده ها کنار یکدیگر در سینماها باشیم و از کودک و نوجوان تا 

بزرگساالن همه پیام های مدنظر خودشان را از فیلم ها بگیرند و از آن لذت ببرند.

سینما

حامد حجتی، نویسنده سریال صوتی »دایره المعارف عاشقی« به قدس خبر داد

نهضت بازآفرینی آثار سترگ شیعه
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