
تشکر موقت
عــزت اهلل ضرغامی کــه مدتی پیش در 
انتقاد از شهرداری تهران، با انتشار پستی 
در صفحه اینستاگرامش اعالم کرده بود 
نهر موجود در خیابان کشاورز که یکی از 
قدیمی ترین رودخانه های تهران است، به 
محلی پر از زباله و جانوران تبدیل شده، 
روز گذشته با انتشار تصویری از این نهر 
آب در اینستاگرام نوشت:»پس از پست قبلی ام در مورد بولوار کشاورز و انتقاد 
از وضعیت لجن زار زباله ها در نهر میان بولوار، ظاهراً رســیدگی خوبی به این 
محل شده اســت. واقعاً از قدم زدن در کنار این نهر لذت بردم. فعالً و موقتاً 
از شهردار محترم تشکر می کنیم! تا ببینیم این توجه و رسیدگی تداوم پیدا 

می کند یا نه؟«

خودشان را معرفی کنند
جلیل محبی، دبیر ســتاد امر به معروف و 
نهی از منکر با انتشار پستی در صفحه توییتر 
خود اعالم کرد، همدســتان روح اهلل زم تا 
پیش از شناسایی شــدن توسط نیروهای 
امنیتی، خود را معرفی کنند تا مورد عفو قرار 
گیرند. محبی در توییتر نوشته است:»ماده 
۵۰۷ قانون مجازات اسالمی: هر کس داخل 
دستجات اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و 
قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند 

به مأموران دولتی اطالع دهد، از مجازات معاف خواهد شد«.

جای شکرش باقی است
یا همان عموپورنگ  فرضیایی  داریوش 
در واکنش به حذف تبلیغات از شــبکه 
نوشــت:  اینســتاگرامش  در  کــودک 
»ســال ها تالش کردیم کــه به عزیزان 
ثابت کنیم این کار اشــتباه اســت اما 
کســی صدایمان را نشــنید، هر جلسه 
یــا مصاحبه ای که بود دائم به این نکته 
اشــاره می کردیم که کودکان نباید در معرض چنین اتفاقاتی از ســوی 
برنامه های پرمخاطب قــرار بگیرند. ای کاش این درایت و تصمیم عاقالنه 
زودتر از این ها صورت می گرفت، هر چند باز هم جای شکرش باقی است. 

به قول قدیمی ها: جلو ضرر رو هر زمان بگیری منفعته«.

فوتبال سیاسی نیست
مســعود ده نمکی با انتشــار هشــتگ 
در  هست  #فوتبال_سیاسی_نیســت_ 
صفحه اینســتاگرامش نوشت: »گاردین: 
درپی دو نوبت تالش ناموفق برای خرید 
باشگاه فوتبال منچســتریونایتد، محمد 
بن ســلمان باهدف ترمیم وجهه آسیب 
دیــده اش بر اثر جنگ یمن و ســالخی 
خاشقچی قصد دارد برای سومین بار اقدام به خرید این باشگاه به مبلغ٣میلیارد 
پوند اســترلینگ کند. این در حالی است که خانواده یهودی گلیتزر)مالکان 
فعلی( می گویند به اعتبار منچستریونایتد بیش از پول می اندیشند و هرگز 

حاضر به فروش آن به ولیعهد بدنام سعودی نیستند«.

از چند دهه سلطنت  شاید پس  تربت زاده   محمد 
در ایران، برای »محمدرضا« روشن شده بود که رهبران 
کشورهای خارجی و حتی ملی گرا های داخلی، او را در 
خوشبینانه ترین حالت یک »بچه قزاق« می دانند که به 
واسطه قلدری پدرش به تخت پادشاهی ایران تکیه زده 
و ابداً نسبتی با پادشاهان کهن ایرانی که مرتب سنگشان 
را به سینه می زند، ندارد. به همین خاطر هم بود که شاه 
ایران، در انواع و اقسام کنفرانس های بین المللی، خودش 
را وارث پادشاهِی 2۵۰۰ ساله در ایران معرفی می کرد تا 
در میان شاهزاده های با اصل و نسب بریتانیایی، اسپانیایی 
و... برای خودش اعتباری دست و پا کند. برای همین 
وقتی »شجاع الدین شفا« در سال 1٣٣۷ برای نخستین 
بار پیشنهاد برگزاری جشن های 2۵۰۰ ساله را مطرح 
ایران چشم بسته آن را پذیرفت و بالفاصله  کرد، شاهِ 
و  بوشهری  جواد  مثل  افرادی  از  متشکل  را  کمیته ای 

حسن زاهدی، مسئول برگزاری این جشن ها کرد.

 اسرافی که اسرائیلی ها هم تصورش را 
نمی کردند

پروژه برگزاری جشــن های 2۵۰۰ ساله حدود 1٣ سال 
طول کشــید. در این 1٣ ســال، صدها دفتر اداری که 
وظیفه تحقیق در زمینه برگزاری جشن های سلطنتی و 
ترغیب چهره های شاخص سیاسی و هنری برای شرکت 
در جشن را داشتند، در انواع و اقسام کشورهای اروپایی 
و آمریکایی احداث شدند. شاه می خواست همه چیز بی 
نقص باشد. به همین خاطر صدها کارشناس گردشگری 
را از نقاط مختلف جهان برای آماده ســازی زیرساخت ها 
به ایران دعوت کرد. طرح اصلی جشــن را اما قرار شــد 
کارشناس های گردشگری اسرائیلی ارائه دهند. هرچند 
طبق اعتراف خود اسرائیلی ها، نتیجه کار هیچ شباهتی 
به طرحی کــه آن ها بابت ارائه اش چنــد میلیون دالر 
پول گرفته بودند، نداشت. »سینتیا هلمز« همسر سفیر 
آمریکا در خاطراتش در این باره نوشــته است:»در اوایل 
دهه 196۰ اســداهلل علم از دولت اســرائیل درخواست 
کرد طرحی تنظیم نمایــد. تدی کولک، رئیس اتحادیه 
توریســتی دولت اسرائیل و شــهردار بعدی اورشلیم به 
ریاست کمیسیون برنامه ریزی برگزیده شد. کولک توصیه 
کر ضمن تأسیس هتل  ها، جاده های جدید و وسایل نقلیه 
مدرن در تخت جمشید، ایران باید واقعه مهمی بر پا کند 
تا خارجیان را به این تسهیالت جهانگردی جدید جلب 
کند. بعدها اعتراف کرد هرگز تصور نمی کرده اسرافکاری 
که در جشــن های بیســت وپنجمین قرن بنیان گذاری 
امپراتوری ایران پیش آمد همان است که او توصیه کرد«.

 صدای شاه و فرح هم درآمد
»فرامــوش نکنیــد که این جشــن فقط یک جشــن 
شاهنشاهی و دولتی نیست بلکه جشنی متعلق به تمام 
ملت ایران و همه تاریخ و مفاخر ایران اســت و بنابراین 
باید امکان کامل داده شود که عموم طبقات مردم در این 
جشــن ملی خود و در تجلیل از تاریخ و تمدن پرافتخار 
کشــور خویش شرکت جویند«. هرچند محمدرضا شاه 

این جمله ها را خطاب به منتقدان هزینه های سرسام آور 
جشــن های 2۵۰۰ ســاله گفت اما در آستانه برگزاری 
جشن، هزینه ها آن قدر باال رفته بود که حتی صدای خود 
شاه هم درآمد و از علم خواست هزینه ها را به یک چهارم 
کاهــش دهد! بعد از این هم »فــرح« تبدیل به یکی از 
مخالفان اصلی این جشن شد و اختالفش با علم بر سر 
هزینه ها به قدری باال گرفت که علم استعفایش را روی 
میز محمدرضا شاه گذاشت اما پادشاه طوری که نه سیخ 
بسوزد و نه کباب، با کاهش مجدد هزینه ها هر دو نفر را 

راضی کرد.
امام خمینی)ره( هم که در آن روزها رهبری اعتراض های 
داخلــی را بر عهده داشــت، در این باره گفتــه بود:»در 
بلوچستان و سیستان و اطراف خراسان آنجا یک قحطی 
و گرسنگی شده است که مردم هجوم آوردند به شهرهای 
بزرگ و از گرسنگی نه حیواناتی دارند و نه حیوان خویش 
را می تواننــد ذبح کنند. اطراف مملکت ایــران در این 
مصیبت گرفتار هستند و میلیون ها تومان خرج جشن 
شاهنشاهی می شود. کارشناس های اسرائیلی برای این 
تشریفات دعوت شده اند... این اسرائیلی که دشمن اسالم 

است و اآلن در حال جنگ با اسالم است«.

 تخم بلدرچین و خوراک طاووس
جشن های 2۵۰۰ ساله، باالخره از 2۰ تا 24 مهر ۵۰ در 
شهر مرودشــت و در کنار تخت جمشید برگزار شد. در 
حالی که قرار بود این جشن ها نماد تاریخ و تمدن ایران 
باشد اما در هیچ کدام از مراحل برگزاری و تدارکات این 
جشن از هنر و دسترنج ایرانی ها استفاده نشد. برای مثال 
شرکت فرانسوی  مزون ژانِسن، طراحی و دکور خیمه های 
جشــن  را برعهده داشــت، »زدنیک لیشکا« آهنگساز 
برجســته اهل چک، قطعاتی را برای جشن های 2۵۰۰ 
ساله شاهنشاهی ایران با عنوان »میراث دوران « ساخت 
و همه غذاها از رستوران ماکسیم در فرانسه با 1٣1 نفر 
کادر سفارش داده شــده بود. تخم بلدرچین با مروارید 
دریای خزر، ته دم خرچنگ با ســس »نانتوآ«، خوراک 
پشت بازوی بره سرخ شــده، خوراک طاووس به سبک 
شاهنشاهی با ســاالد مخلوط تعدادی از معمولی ترین 

غذاهای این منوی فوق الکچری بود!
هرچند اسداهلل علم در 2 آبان ۵۰ در پاسخ به راهپیمایی 
دانشجویان در اعتراض به هزینه های جشن، اعالم کرد 
فقط 16 میلیــون و 8۰۰ هزار دالر خرج این مراســم 
شده اما رســانه های غربی هزینه ها را چیزی در حدود 
٣۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر تخمیــن زده بودند. روزنامه 
ایونینگ هرالد دراین باره نوشته بود:»دربار ایران در کنار 
خرابه های تخت جمشید میلیاردها دالر پول ریخته است، 
درحالی که »من خبرنگار ایــن روزنامه« در راه تهران و 
اصفهان روستاهای بسیاری را دیدم که در فقر غوطه ور 

بودند«.

 هوا را از من بگیر، پادشاه را نه!
تحلیلگرهــا می گویند شــاه ادعا می کرد بــا برگزاری 
جشن های 2۵۰۰ ســاله می خواهد چهره ای متفاوت از 
ایران به جهان نشــان دهد. منظورش از چهره متفاوت 
البته ایرانی بود که در آن نه خبری از اسالِم 14۰۰ ساله 
باشد و نه خبری از فرهنگ و سنت های اسالمی! در ایرانی 
که محمدرضا می خواست توی چشم غربی ها فرو کند، 
مغول ها چند ده سال حکومت نکرده بودند و تیموریان 
برای ســالیان طوالنی به تخت پادشاهی اش تکیه نزده 
بودند! ایرانی که محمدرضا شاه دوست داشت، ایرانی بود 
که از 2۵۰۰ سال پیش، پیوسته توسط پادشاهان اصیل 
ایرانی اداره شــده بود و نــه تنها غربی ها، بلکه منتقدان 
داخلی هم باید می فهمیدند که نام ایران گره خورده است 
به »سلطنت« و »پادشاهی« و روزی که پادشاهی از تبار 
کوروش بر ایران حاکم نباشد، زبانم الل همان روزی است 
که ایران زمین از بین رفته باشــد! برخالف تصور شاه اما 
این جشــن ها چه در داخل و چه در خارج ایران، مورد 
انتقاد شــدید قرار گرفت. جرج بــال، دیپلمات معروف 
آمریکایی در این باره نوشــته بود:»پسر یک قزاق خود را 
پادشاه کشوری می شمرد که ساالنه مردمش فقط 2۵۰ 
دالر درآمد ســرانه دارند ولی دم از مدرن کردن کشــور 
خود می زند و در عین حال خیال می کنم بیش از 12۰ 
میلیون دالر برای برگزاری مراسم پرشکوه تخت جمشید 

خرج می کند«. 

»شهربانو« حماسه آدم های معمولی 
از  روزهــا که همــه  ایــن 
حــرف  خــاص  آدم هــای 
می زنند، ما آدم های معمولی 
دســتگیره هایی  بــه  نیــاز 
داریم تــا پنجــره ای رو به 
دنیای خودمــان باز کنیم و 
زندگی مان را که زیبا و خاص 
هم هست درست ببینیم، تا 
بتوانیم دوام بیاوریم و ادامه 
بدهیم. تلویزیون ها و رادیوها 
و حتی گوشی های همراه ما 
در تســخیر آدم های خاص 
هســتند، آدم های خاص بر 
پرده سینما و میدان فوتبال 
جوالن می دهند و این اواخر 
آدم های خاص از میان خود 

ما آدم های معمولی انتخاب می شــوند، به رخ کشــیده می شوند و به قول 
امروزی ها ســلبریتی می شــوند. حتی کســی که در خانه از دیوار راست 
باال می رود و معلق و پشــتک و وارو می زند می تواند امیدوار باشــد که به 
زودی ممکن اســت یکی از ده ها برنامه استعدادیابی در تلویزیون و رادیو 
یا شبکه های مجازی و غیره او را کشف کند و از غربت و گمنامی دربیاید 
و به باشــگاه ستاره ها بپیوندد. ستاره هایی که باید طوری نشان داده شوند 
کــه انگار تمامی ندارند و هر کدام از ما می توانیم یکی از آن ها باشــیم و 
برای همین است که باید این ستاره ها حتی از میان بچه های معمولی هم 

انتخاب شوند.
اما ما آدم های معمولی هم هســتیم و وجود داریم،  آدم هایی که هیچ وقت 
خاص نخواهیم شد، اما هستیم و خوب هم هستیم. ما نیز مردمی هستیم، 
مردمی که حتی اگر شــهید شویم شهید شاخص نمی توانیم باشیم، چون 
هیچ ویژگی خاصی نداریم؛ نه خیلی باســوادیم و نه خیلی زیبا، نه خیلی 
قدرتمندیم و نه عضو یک خانواده خاص، ما آدم هایی معمولی هستیم که 

هستیم و حاال که هستیم خوب هم باید باشیم و باید خوب باشیم.
رمان خواندنی و گرم و گیرای »شــهربانو« از خواهر ارجمندم خانم مریم 
قربان زاده رمانی اســت درباره مادری از میان ما آدم هایی که در دنیا هیچ 
جا به حســاب نمی آییم، اما در آسمان ها حساب و کتاب ها فرق می کند. 
»شهربانو« رمانی است درباره یکی از زوایای جنگ که شاید برای نخستین 
بار است در یک رمان به این خوبی روایت می شود. مادری بسیار معمولی 
که فرزندش جانباز می شــود و به تعبیر پزشــکی »زندگی گیاهی« دارد. 
رابطــه عجیب این مادر و دیگر فرزندانش با این جانباز عزیز با نثر روان و 
پر عاطفه خانم قربان زاده در قالب رمان »شهربانو« ادبی شده است و ابدی 

شده است و ماندگار. 
لحظات درخشــان در این کتاب خوب بســیارند. به نویسنده گرامی برای 
این توفیق بزرگ در ثبت بخشــی از حماسه آدم هایی که دیده نمی شوند، 
تبریک می گویم و از خدا می خواهم که توفیق داشته باشم آثار بیشتری از 
این قلم پرتوان بخوانم. قلمی که با دقت و عاطفه ای مادرانه و خواهرانه و با 
صمیمیت و تپشی شبیه صمیمیت و گیرایی آثار هوشنگ مرادی کرمانی، 
یک اثر ارجمند آفریده است. »شهربانو« را پیدا کنید و بخوانید، رمانی که 
در چند ماه به چاپ هشتم رسیده است. »شهربانو« را به همه کسانی که 
به دنبال معنای مادری هستند توصیه می کنم، معنایی که سوگمندانه باید 

گفت گویا در حال انقراض است.

 مجازآباد
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به دلیل مسائل مالی و اختالف با مالک 
 آسمان شهرخودرو 

برای یحیی ابری است

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال در غیاب شهرخودرو

 جدال سرخابی ها 
با جنوبی  ها

 گفت وگو با موسی بیدج به انگیزه ترجمه »سپیده دم حواصیل« 

ادبیات می تواند سوءتفاهم ها را رفع کند

زیارت قبول »ادواردو«
رقیه توسلی: از بهشت یک پیغام 
رؤیای  دیروز...  همین  داشــتیم... 
صادقه تعریف نمی کنــم... دارم از 

اتفاقی بخصوص حرف می زنم.
رفتیم دیدار کربالیی از اقوام. وقت 
برگشت، تســبیِح ارغوانی روشن 
ســوغات می دهد. تسبیحی مزین 

به نام شهید.
از همان ثانیه، انقالب راه می افتد در ما. با حال زیروزبر شده »ادواردو )مهدی( 
آنیلی« را توی گوگل سرچ می کنیم. نمی دانیم ما با او همراه می شویم یا او با ما. 

فقط لرزش دست و صدایمان خیلی توی ذوق است.
سوغاِت سرخ، کاری می کند کارستان. نه از رنگش می توانیم چشم برداریم، نه 

از تلنگری که پشت این آمدن و رسیدن است.
اصالً تسبیح ارغوانی کجا؟ ما کجا؟

مای ناقابل کجا؟ سوغاِت بهشت کجا؟
که اینترنت کلی صفحه می آورد باال از زندگی نامه شهید ادواردو فرزند میلیاردر 

ایتالیایی که روزی مسلمان می شود. از مبارزات و اعتقادات و عمر کوتاهش.
موبایل را بعد دقایقی کشــف و شهود می بندیم و خوشمان می آید از سیستِم 
اشــک ها. که دل دل، سرشان نمی شود و ماشین و خانه و بیابان نمی فهمند. 
هروقت اراده کنند، حاضر می شــوند. به خصوص وقت هایی که پای شادی در 

میان باشد.
حاال امروز هر کداممان یک دور تسبیح می چرخانیم با حال عجیب. دستمان 
آمده قدر بعضی روزها را باید هزار برابر دانست. اصالً قابشان کرد زد به دیوار. 
روزهایی که انگار خدا روی شــانه آدمیزاد می زند با لبخند. مثل همین دیروز. 
دیروز که کربال، بهشت، ایتالیا، آسمان، زمین همه با هم یکجا جمع شده بود 
برابر نگاهمان. دیروز که واســطه ای زحمت کشید حال خوب را گذاشت کف 

دستمان، آن نگاه مهربان که به شدت محتاجش بودیم.
آخرنوشــت یک: به جمله کنار عکس »ادواردو« خیره می شــوم. »من نایب 

الشهیدم«.
دو: خواهی که شــوی باخبر از کشــف و کرامات / مردانگی و عشق بیاموز و 

دگر هیچ.

همزمــان با فرارســیدن ایام شــهادت امام 
رضــا)ع( و در روزهایــی کــه دل تمام 
عاشــقان به سمت و ســوی مشهد پر 
می زند به ســراغ علی پروین کاپیتان و 

سرمربی اسبق تیم ملی و پرسپولیس رفتیم 
تا برایمان از حال و هوای این روزها بگوید.

علی پروین اظهار کرد: اگرچــه تمایل زیادی دارم 
که امســال در دهه آخر صفر و در روز شهادت امام 

رضا)ع( در شهرمشهد مقدس و در جوار این امام رئوف  
باشم اما تاکنون هنوز این توفیق حاصل نشده است و 
حضرت ما را نطلبیده است.وی تصریح کرد: بهترین 
خاطره ای که  از لطف امام رضا)ع( در زندگی دارم 
در سن 1۵سالگی رخ داد، به طوری که در آن سال 
بــه همراه دو نفر دیگر از دوســتان با اتوبوس توفیق 
سفر به مشــهد و تشرف به حرم مطهر را پیدا کردیم 
ودر حالــی که  آن دو نفر از امام رضا)ع( درخواســت 

کار و مغازه کردند، مــن از حضرت حضور در تیم ملی 
فوتبال را طلب کردم...

روزمره نگاری

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها
اسداهلل علم 2 آبان 1350هزینه جشن های 2500 ساله شاهنشاهی را 16 میلیون و 800 هزار دالر اعالم کرد
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چین در خاک خودش قهرمانی جهان را به ایران واگذار کرد

شاهکار تاریخی ووشو در شانگهای
علی پروین در گفت وگو با قدس آنالین: 

jبا عنایت امام رضا
ملی پوش شدم
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همزمان با فرارسیدن ایام شهادت امام رضا)ع( و 
در روزهایی که دل تمام عاشقان به سمت و سوی 
مشهد پر می زند به سراغ علی پروین کاپیتان و سرمربی 
اسبق تیم ملی و پرســپولیس رفتیم تا برایمان از حال و 

هوای این روزها بگوید.

بی قرار سفر
علی پروین اظهار کــرد: اگرچه تمایل زیــادی دارم که 
امسال در دهه آخر صفر و در روز شــهادت امام رضا)ع( 

در شهرمشهد مقدس و در جوار این امام رئوف  
باشــم اما تاکنون هنوز این توفیق حاصل 

نشده است و حضرت ما را نطلبیده است.

لطف بزرگ امام رضا)ع(
وی تصریح کرد: بهترین خاطره ای که  از 

لطف امام رضا)ع( در زندگی دارم در 
سن ۱۵سالگی رخ داد، به طوری 

که در آن ســال به همراه دو 
نفر دیگــر از دوســتان با 
اتوبوس توفیق ســفر به 
مشــهد و تشرف به حرم 
مطهر را پیدا کردیم ودر 
حالی کــه  آن دو نفر از 
امام رضا)ع( درخواست 
کار و مغــازه کردند، من 
از حضــرت حضــور در 
تیم ملی فوتبال را طلب 

کردم.
وی افزود: اگرچه ممکن 

اســت باور ایــن موضوع 
سخت باشد اما تنها پس از 

سه ماه از زیارت امام رضا)ع( 
و برگشــت به تهران، از طرف 
ســرمربی تیم ملی بــه تیم 

دعوت شدم.

توسل به اهل بیت)ع(
وی افزود: ورزشــکاران با یاد 
امامان و اهــل بیت)ع( بزرگ 
شده اند و انس ویژه ای با آن ها 
دارند و به جرئت بیان می کنم 
کــه هــرگاه چــه در زندگی 

ورزشــی و چه زندگی شخصی با مشــکالت و مسائلی 
مواجه شده ام فقط از اهل بیت کمک خواسته ام و اسم 
امام علی)ع( و امام رضا)ع( را بــر زبانم جاری کرده ام  
که خدا را شــاکرم که تاکنون اهل بیت نیز پاسخ ما را 

داده اند و ما را تنها نگذاشته اند.

نقش آستان قدس رضوی در ورزش
این پیشکسوت محبوب قرمزهای پایتخت افزود: از پنج 
ماه قبل کــه  توفیق  زیارت امام رضا)ع( را داشــتم به 
مشهد ســفر نکرده ام و آرزوی قلبی دارم که 
هرچه ســریع تر حضرت من را بطلبد تا به 
پابوســی ایشان برســم. پروین ادامه داد: 
آســتان قدس رضــوی در زمینه ورزش 
فعالیت های سازنده و خوبی انجام داده و 
امیدوارم این برنامه ها با وسعت بیشتری 
و جامعه هدف بزرگ تری صورت بگیرد 
زیــرا ورزش یکی از مواردی اســت که به 
موضوع فرهنــگ ســازی در جامعه کمک 
زیادی می کنــد. امروزه اســتادیوم امام 

می بینم ِکیف می کنم. رضــا)ع( را که 
ایــن اســتادیوم 
برای فوتبال 
باشــگاهی 
و ملــی ما 
است  نعمتی 
که آستان قدس 
رضــوی آن را تکمیل و 
مورد بهره بــرداری قرار داده 

است.

غبطه به عزاداران
وی بیان کرد: از امام رضا )ع( تنها 
یک خواســته دارم و آن این است که 
نعمت ســالمتی را به همه مردم ایران 
هدیه بدهــد.   پروین بیان داشــت: به 
عزاداران امام رضا)ع( غبطه می خورم. 
از راه دور التماس دعای مخصوص از 
زائران و مجــاوران آن حضرت را دارم 
و از اینکه ســعادت پیدا کــرده اند در 
چنین روزهایی در کنار حرم مطهر امام 
رضا)ع( به عزاداری و سوگواری بپردازند 

قدردان و شکرگزار باشند.

سینا حســینی: از چهره عصبانی و به هم ریخته فرهاد 
حمیداوی پس از ناکامی شــهرخودرو مقابل نفت مسجد 
ســلیمان و حذف تیم از چرخه مسابقات حذفی کامالً پیدا 
بود. مالک شهرخودرو زیاد از شــرایط راضی نیست، شاید 
به همین دلیل بود که وی مثل همیشه داخل رختکن تیم 
نرفت و بالفاصله پس از پایان بازی ورزشــگاه امام رضا)ع( را 
ترک کرد. با وجود اعتــراف یحیی گل محمدی به عملکرد 

نامناســب تیمش مقابل نفت مسجد سلیمان و 
عذرخواهی از هواداران، کامالً مشــخص بود 
اوضاع زیاد ایده آل نیست. آنالیز چهره درهم 
بازیکنان شهرخودرو زمان خروج از رختکن 
و عبور از میکس زون ورزشگاه حکایت از 
این داشــت فضا مثل همیشه نیست. با از 
سرگیری دوباره مســابقات لیگ برتر تیم 
گل محمدی مقابل ذوب آهن در بازی بیرون 
از خانه موفق شد به یک پیروزی شیرین 
و دلچسب دســت پیدا کند اما انگار قرار 
نبود مشکالت درونی شهرخودرو با این 

پیروزی تمام شود. گل محمدی پس از 
پیروزی تیمش با چهره ای عبوس 

وارد رختکن شد و در اقدامی 
غیرمنتظره با بازیکنانش و 
همکاران خود خداحافظی 
کرد تا به این ترتیب رفتار 
مالک باشگاه را تالفی کند! 
با تالش مسئوالن باشگاه 

خبر خداحافظــی به بیرون 
درز پیدا نمی کند اما پس از دو 
روز حاال خبــر خداحافظی 
یحیی به تیتر یک رسانه های 
خبری تبدیل می شود تا پرده 

از مشکالت داخلی این باشگاه 
برداشته شود. تمرینات شهرخودرو 
به حالت تعطیل درآمده است تا همه 
چیز در ابهام باقی بماند. البته سیاست 
جالبی در این پروژه در نظر گرفته شده 
که علت تعطیلی تمرینات شهر خودرو 
قهر یحیی گل محمدی نیست بلکه 
لغو بازی هفته نهم این تیم برابر گل 
گهر سیرجان به دلیل همزمانی با ایام 
عزاداری دهه آخر صفر عامل این اتفاق 

بوده است.

دخالت های مالک
گفته می شــود عالیق حمیداوی به حوزه تصمیم گیری 
سبب شده یحیی به شدت دلخور شود چون وی به واسطه 
تجربه بازیگری در فوتبال آبادان اعتقاد دارد در حوزه فنی هم 
صاحب نظر است اما گل محمدی با این مسئله کنار نمی آید.
یکی دیگر از اتفاقات که سبب بروز این اختالف شده، اصرار 
بیش از اندازه به حضور برخی بازیکنان در ترکیب تیم است 
که گفته می شود یحیی گل محمدی این مسئله را به عنوان 
خط قرمز خود قلمداد کرده و معتقد اســت به هیچ 
وجه زیر بار این مسئله نخواهد رفت. ولی رفاقت 
حمیداوی با برخی بازیکنان بزرگ تیم از حمله 

ستاره های تازه وارد با این مسئله منافات دارد.

مشکل مالی
جدا از این مســائل نباید از موضوع امتیاز 
گرفتن مالی گل محمــدی نیز غافل 
ماند. یحیی کــه از ابتدای فصل به 
نظر هنوز دریافتــی قابل توجهی 
نداشته است، با این راهکار به دنبال 
وصول مطالبات خود است از این 
رو تاکنون ماجرای دلخوری اش را 
تکذیب نکرده است تا شاید بخشی از 
رقم قرارداد سنگینش را وصول کند.

تکذیب جدایی
منابع خبری نزدیک به باشگاه مدعی 
هستند اخبار منتشــر شده مبنی بر 
جدایی قریب الوقــوع گل محمدی و 
پیوستن او به باشگاه های دیگر اصاًل 
مطرح نیســت اما بایــد اختالفات 
و کدورت هــا میــان او و حمیداوی 
برطرف شود تا دوباره آسمان روابط 
سرمربی و مالک آفتابی شود. دیروز اما 
گل محمدی با تکذیب خبر جدایی اش 
از شهر خودرو گفت:به دلیل لغو بازی ما 
با تیم گل گهر ، چند روزی به بازیکنان 
اســتراحت دادیم و خودم نیز در تهران 
هستم. از روز جمعه تمرینات تیم را در 
مشهد از سر خواهیم گرفت و خودم نیز 
شخصا در تمرینات حضور خواهم داشت 
تا برای ادامه رقابت های لیگ برتر خود را 

آماده نماییم.

علی پروین در گفت وگو با قدس آنالین: 

با عنایت امام رضاj ملی پوش شدم
به دلیل مسائل مالی و اختالف با مالک 

آسمان شهرخودرو برای یحیی ابری است

بازگشت دشتی به تمرینات استقالل
ورزش: علی دشتی هافبک استقالل چند روز پیش توسط استراماچونی در اختیار باشگاه 
قرار گرفت تا تکلیفش را روشن کند. این بازیکن که از مشکالت مالی پیش آمده ناراحت بود 
قبل از بازی با سایپا در تمرین آبی پوشان حاضر شد ولی تمرین نکرد تا سرمربی ایتالیایی 
از وی بخواهد تا اطالع ثانوی در تمرینات شرکت نکند. با این وجود دشتی روز سه شنبه با 
استراماچونی به صحبت پرداخت و تا حدود زیادی سو ء تفاهم بین وی و سرمربی ایتالیایی 
برطرف شد. پس از گفت  و گوی وی و ســرمربی استقالل اجازه حضور دشتی در تمرین 

آبی پوشان را صادر کرد.

دورتموند به دنبال استخدام مورینیو
ورزش: بر اساس گزارش نشریه آلمانی »بیلد« مدیران باشگاه بورسیا دورتموند نسبت به استخدام 
ژوزه مورینیو عالقه مند هستند و این سرمربی پرتغالی را گزینه مناسبی برای جانشینی لوسین 
فاوره به منظور بازگرداندن زردپوشان وستفالن به مســیر درست در رقابت های بوندس لیگا 
می بینند. این سرمربی پرتغالی که در حال یادگیری زبان آلمانی است، پس از اینکه در ماه دسامبر 
20۱8 از سمت سرمربیگری منچستریونایتد اخراج شد، دیگر هدایت تیمی را برعهده نداشته 
است، این در حالی است که گفته می شود آقای خاص از ماه ِمی تا سپتامبر پیشنهاد باشگاه هایی 

همچون موناکو، لیل، ولفسبورگ، شالکه و میالن را رد کرده است.

رضایت مانژوکیچ به کاهش حقوق
ورزش: ماریو مانژوکیچ حاضر شده حقوق مورد نظر خود را به نصف کاهش دهد تا 
منچستریونایتد کار آســان تری برای به خدمت گرفتن وی در بازار نقل و انتقاالت 
ژانویه داشته باشد. مانژوکیچ که در فهرست بازیکنان مازاد یوونتوس قرار دارد و در 
این فصل حتی یک بازی هم برای این تیم انجام نداده است، حاضر شده که در ازای 
۱70 هزار یورو در هفته برای منچســتریونایتد بازی کند. این در حالی  است که او 
پیش از این خواهان 347 هزار یورو در هفته بود. مانژوکیچ 33 ساله پیش از این از 

قطر پیشنهاد داشت اما او ترجیح داد به این پیشنهاد پاسخ منفی بدهد.

امباپه رکورد مسی را شکست
ورزش: کیلیان امباپه اگرچه به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت اما یک نیمه 
هم برایش کافی بود که هت تریک و به پیروزی ۵ بر صفر پاری سن ژرمن در خانه بروژ 
بلژیک در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا کمک کند. امباپه اما عالوه 
بر کمک به پیروزی تیمش با زدن گل نخست به جوان ترین بازیکن دارای ۱۵ گل در 
لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شد. این رکورد پیش از این در اختیار لیونل مسی ستاره 
بارسلونا بود که با 2۱ سال و 289 روز ســن تعداد گل هایش در لیگ قهرمانان را به 
۱۵ رساند. مسی این رکورد را سال 2009 در پیروزی مقابل لورکوزن به ثبت رساند.

امیرمحمد سلطان پور: با وجــود اینکه فوتبال 
از زندگی واقعی مقداری دور به نظر می رســد اما 
آن را نمی توان کامــاًل از آن جدا کرد. به خصوص 
چنین چیزی را این روزها می توانیم در اسپانیا به 

وضوح مشاهده کنیم.
اِل کالسیکو یکی از بزرگ ترین دربی ها در جهان 
فوتبال است که بین دو دشمن دیرینه در اسپانیا 
یعنی رئال مادرید و بارســلونا برگزار می شــود. 
نخســتین ال کالســیکو فصــل 20۱9/20 قرار 
بود پس فردا در ورزشــگاه نیوکمپ برگزار شود 
آرامی های سیاســی موجب به وجود آمدن  اما نا
دغدغه شدید مســئوالن فوتبال این کشور و در 
نهایت به تعویق افتادن این مســابقه شد. اما چه 
اتفاقاتی در بارســلون در جریان اســت و چرا ال 

کالسیکو به تعویق افتاد.

دلیل تعویق ال کالسیکو چیست؟
فدراســیون فوتبال اســپانیا دلیل ایــن تعویق 
را مســائل امنیتی عنــوان کرده اســت. پس از 
اینکه مســئوالن دولت اســپانیا 9 نفر از رهبران 
جدایی طلب کاتــاالن را دســتگیر کــرد ایالت 
کاتالونیا شــاهد شــورش های گســترده بوده و 
نخســتین راهپیمایی اصلی مخالفــان نیز برای 
روز26 اکتبــر یعنــی روز بازی بارســلونا و رئال 

مادرید برنامه ریزی شده بود.
مســئوالن اســپانیایی، رهبــران جدایــی طلب 
کاتالونیا را جمعــاً به بیش از ۱00 ســال زندان 
محکوم کرده و درگیری های شــدید میان مردم 
ایــن ایالــت و پلیس شــرایط را بســیار بحرانی 
کرده اســت. به خصوص مســئوالن اســپانیایی 
می ترسیدند که بازی ال کالسیکو نقطه اوج گیری 
این جریانات باشــد. همین االن بخش زیادی از 
فرودگاه بارسلونا در تســخیر تظاهرکننده هاست 
که موجب لغو بسیاری از پروازها شده، همچنین 
چندین مــکان عمومی در این شــهر هم به دلیل 
آغــاز اعتصابات تعطیل شــده اســت. پس جای 
تعجب نیســت که بزرگ ترین بــازی فوتبال در 
اســپانیا که چشــمان تمام جهان به آن دوخته 

می شود به عنوان یک ریسک بزرگ تلقی شود.

با هم مذاکره کنید
باشگاه بارســلونا با پیشنهاد فدراســیون اسپانیا 
مبنی بر برگزاری بازی به جای ورزشگاه نیوکمپ 

در ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو مخالفت کرد اما از 
هوادارانش دفاع کرد که ممکن است در این بازی 
در خطر قــرار بگیرند. پپ گواردیــوال کاپیتان و 
سرمربی سابق تیم بارسلونا که هم اکنون هدایت 
قهرمان انگلیس یعنی منچسترســیتی را بر عهده 
دارد هم در ایــن رابطه مذاکره بیــن طرف ها را 
پیشــنهاد کرده اســت: »اروپا باید این مسئله را 
حل کند. مردم در آنجا دیگر آن چنان به یکدیگر 
اعتماد ندارند. صحبتی که می خواهم بگویم کاماًل 
واضح و شفاف است: بنشینید و با یکدیگر صحبت 
کنید. ما ایــن توانایی را داریم که بنشــینیم و با 
یکدیگر صحبت کنیم و تالش کرده تا این مسئله 

را حل کنیم«.

بازی بارســا و رئال در چه تاریخی برگزار 
می شود؟

اکنون مشــخص شــده که تاریخ جدید دیدار دو 
غــول فوتبال اســپانیا، قرار اســت در تاریخ ۱8 
دسامبر 20۱9 یا در شــروع دی  ماه باشد. البته 
این تاریخ از این جهت تعیین شده که پیش بینی 
کرده اند که تا آن زمان، درگیری ها و اغتشاشات 
که ممکن اســت این بازی را تهدید کند به پایان 

رسیده باشد.

جنبش استقالل کاتاالن چیست؟
همان گونه که از اســم آن مشــخص است، این 
جنبــش به دنبــال جدا کــردن و به اســتقالل 
یالت کاتاالن از کشــور اسپانیاست.  رســاندن ا
با اینکه شــکل مدرن این جنبــش به اوایل قرن 
بیستم میالدی باز می گردد اما ریشه های آن به 
گذشــته های دورتر نیز می رســد. جدایی طلبی 
در کاتاالن در قرن بیســت و یکم سرعت بسیار 
بیشــتری گرفته و حتی در ســال 20۱7 توسط 
دولت محلــی در میان مخالفــت دولت مرکزی 
اســپانیا رفراندومــی نیــز برای این اســتقالل 
برگزار شد. بسیاری از شــرکت کنندگان در این 
همه پرسی از جدایی کاتاالن از اســپانیا حمایت 
کردند که البته با مواجه سخت و خشن نیروهای 
امنیت و پلیس اســپانیا همراه بود. آن دسته از 
رهبرانی که به داغ شدن تنور این جنبش کمک 
کردند در ســال 20۱9 به محاکمه کشیده شده 
و 9 نفر از آن ها حکم زندان بین 9 تا ۱3 سال را 

دریافت کرده اند.

ورزش: تیم ملی ووشــو ایران با کسب هشت مدال 
طال در هشت وزن و ثبت شــاهکاری بزرگ به مقام 
قهرمانی مسابقات جهانی در بخش ساندا به میزبانی 
چین دست یافت. در حالی که در دوره قبلی مسابقات 
جهانی ووشــو، ایران برای نخســتین بــار در بخش 
ساندا از چین پیشــی گرفت و عنوان قهرمانی جهان 
را به نام خود زد، در ایــن دوره چینی ها هر طور بود 
می خواستند در کشــور خودشــان قهرمانی را پس 

بگیرند.
در روزهای اخیر نه تنها تــالش چینی ها، بلکه همه 
کشــورهای جهان برای شکســت دادن ووشوکاران 
ایرانی در بخش ســاندا بی نتیجه بود چون حتی یک 

باخت هم در کارنامه ایرانی ها ثبت نشد.
ابتدا نوبت زنان ووشــوکار ایرانی بود کــه با ترکیب 
سه نفره شــهربانو منصوریان، الهه منصوریان و مریم 
هاشمی به شــانگهای پای گذاشته بودند. این سه زن 
جنگجوی ایرانی با شکست دادن همه رقبای خود سه 

طالی ناب را به ارمغان آوردند.
بعد هم نوبت به مردان ووشــوکار رسید که با هدایت 
حســین اوجاقی یکی پس از دیگــری رقبای خود را 

شکست دادند و به فینال رسیدند.
دیــروز در پنــج فینالی کــه در پنج وزن بــا حضور 
ووشــوکاران ایرانی برگزار شــد، شــاگردان حسین 
اوجاقی حریفان خود را به زانو درآوردند تا یک رکورد 

بی نظیر را ثبت کنند.
عرفان آهنگریان، محســن محمدســیفی، یوســف 
صبری، میالد عارفــی  مقام و علی خورشــیدی پنج 
سانداکار ایرانی بودند که پنج طالی ناب دیگر را هم 
به کارنامه افتخارات ایرانی در شانگهای اضافه کردند.

در این میان محســن محمد ســیفی مثل شــهربانو 
منصوریــان و مریم هاشــمی به رکــورد پنج طالی 
جهانی رســید تا از ایــن حیث هم به رکــورد جالب 

توجهی دست پیدا کند.
در پایان ایــن رقابت ها، تیم ایران در بخش ســاندا 
)زنان و مردان( با کســب هشــت مدال طال و ثبت 
موفقیتی چشــمگیر برای دومیــن دوره متوالی به 
عنــوان قهرمانی دســت یافت و چین کــه مهد این 
رشته محسوب می شــود را در خانه اش شکست داد. 
چین با 6 طال، یک نقره و یــک برنز به عنوان دومی 
دســت یافت و ویتنام با یک طال، دو نقره و دو برنز 

سوم شد.
دفــاع از عنوان قهرمانی، کســب هشــت مدال طال 
از هشــت فرصت و از پیش روی برداشــتن چین؛ بر 
ارزش های قهرمانــی تیم ایران اضافه کــرد؛ اتفاقی 
که شــاید چینی ها تا چند ســال قبل فکرش را هم 
نمی کردند، اما حاال ایران را جلوتر از خودشــان می 

بینند.

دوم در مجموع ساندا و تالو
البته در مجموع دو بخش ساندا و تالو تیم ملی ووشو 
ایران با 9 مــدال طال، دو نقره و یــک برنز به عنوان 
نایب قهرمانی رســید. این بهترین نتیجه تاریخ تیم 
ملی ووشــو ایران از نظر مدال آوری در مجموع دو 
بخش زنان و مردان در مســابقات جهانی محسوب 

می شود.
چین با ۱4 طال، یک نقره و یک برنــز در مجموع دو 
بخش تالو و ساندا اول شــد و هنگ کنگ با پنج طال، 

چهار نقره و یک برنز به مقام سومی دست یافت.
رســیدن محمدعلی مجیری به مدال طال در سن ۱8 
سالگی، دو نشان نقره هانیه رجبی و برنز زهرا کیانی 

نیز نشان از عملکرد موفق تالوکاران ایران دارد.

اوجاقی: اقتدارمان را به رخ چینی ها کشیدیم
ســرمربی تیم ملی ووشو گفت: با کســب مدال طال 
و ایستادن روی ســکوی قهرمانی نمایش درخشانی 
از ورزشــکاران ایران در مهد ووشــو جهان داشتیم. 
حســین اوجاقی ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: با 
پنج ورزشکار در بخش ساندای مردان به چین آمدیم 
و در مهد ووشــو جهان موفق به کسب پنج مدال طال 
شدیم، اعضای تیم ملی زحمات زیادی را در این مدت 
متحمل شــدند و به خوبی مزد این زحمات را در این 
میدان سخت و دشوار با کسب مدال طالی خوشرنگ 

کسب کردند. 
وی ادامه داد: این اتفاق برای نخســتین بار در تاریخ 
ووشــو جهان می افتد که یک کشــور در مهد ووشو 
جهان موفق به کســب عنوان قهرمانی می شود و این 
مهم به دســت مردان پرتالش و ســختکوش ایرانی 
اتفاق افتاد. داشــتن چنین تیم پرقدرتی آرزوی هر 

کشوری است و من به این جوانان می بالم.
ســرمربی تیم ملی افزود: در بخش ســاندا هشت بار 
پرچم ایران اسالمی به اهتزاز درآمد و هشت بار سرود 
پرافتخار کشــور عزیزمان در ســالن طنین انداز شد 
که این خود افتخار بزرگی اســت. امیدوارم این روند 

موفقیت در سال های آتی نیز ادامه یابد. 

اسامی مدال آوران ایران بدین شرح است:
مدال های طال

محمدعلــی مجیــری، الهــه منصوریان، شــهربانو 
منصوریان، مریم هاشمی، عرفان آهنگریان، محسن 
محمدســیفی، یوســف صبری، میالد عارفی مقام و 

علی خورشیدی
مدال نقره

هانیه رجبی )2 نقره(
مدال برنز
زهرا کیانی

در میان شورش ها در کاتاالن، تاریخ جدید ال کالسیکو اعالم شد

فوتبال در آتش و خون سیاست
چین در خاک خودش قهرمانی جهان را به ایران واگذار کرد

شاهکار تاریخی ووشو در شانگهای
ضد  حمله

 دانشگر: یک نفر لج کرد
و ستاره ها از استقالل رفتند

ورزش: محمد دانشگر مدافع استقالل در واکنش به این پرسش که خیلی ها 
می گویند بازیکنانی که از استقالل جدا شدند، اگر با تیم فعلی استقالل بازی 
کنند این تیم را شکست می دهند، اظهار داشت: مگر ما بدمان می آمد که 
آن ها می ماندند؟ آن ها همه دوستان ما هســتند و من خودم دوست دارم 
بازیکنان قدیمی و ستاره های تیم حفظ می شدند، ما دوست داشتیم همه 
آن ها می ماندند. من نمی دانم استقالل چه ساختاری دارد که هرسال بازیکنان 
تأثیرگذار زیادی از این تیم جدا می شوند. من نمی خواهم در مورد مسائل 
مدیریتی صحبت کردم اما فکر می کنم یک نفر در باشگاه بود که با لج و لجبازی 

سبب جدایی بازیکنان شد. 

سپاهان دوباره به فوالدشهر کوچ می کند!  
ورزش: شرایط نامساعد چمن ورزشگاه نقش جهان سبب شد تا درنهایت 
مدیران باشگاه تصمیم به تغییر محل بازی های خانگی تیمشان بگیرند. 
مهم ترین مشــکل چمن ورزشگاه سر بودن و کنده شــدن آن است و این 
موضوع کار بازیکنان را برای انجام کارهای انفرادی و تیمی دشوار می کند. 
امیرقلعه نویی و مدیران باشگاه تصمیم نهایی را گرفته اند و می خواهند بار دیگر 
به ورزشگاه فوالدشهر بازگردند و تا رفع مشکل چمن نقش جهان در فوالد 
شهر بازی کنند. سپاهانی ها پیشتر نیز سال ها طی دوران بازسازی نقش جهان 
که در کمال تعجب ۱0 سال طول کشید، در فوالدشهر بازی می کردند و سه 

قهرمانی لیگ را نیز در این شهر جشن گرفته اند.

نوری: جلو استقالل جای تیر به تور می زنیم 
ورزش: کاپیتان پارس جنوبی جم می گوید تیمش می خواهد در آزادی مقابل 
استقالل یک بازی خوب را انجام دهد که منجر به نتیجه گیری شود. محمد 
نوری در گفت وگو با »ورزش سه« درباره شرایط تیمش قبل از بازی با استقالل 
و بدشانسی های اخیر پارس جنوبی گفت: ما در هفت مسابقه هشت بار توپ 
را به تیر دروازه حریفان زده ایم و این از بدشانسی مان است. شک نکنید روزی 
می آید که به جای تیر همه توپ ها به تور می خورد. ان شاءاهلل از بازی با استقالل 

این اتفاق رخ می دهد. 

صیادمنش به استقالل برنمی گردد
ورزش: طبق اعالم باشگاه استقالل اخباری که درباره بازگشت اللهیار 
صیادمنش به این تیم منتشر شــده، واقعیت ندارد. همچنین باشگاه و 
کادر فنی هم در این مورد پیشــنهاد و توصیه ای نداشته اند. در روزهای 
اخیر شایعاتی در مورد انتقال قرضی صیادمنش در نیم فصل به استقالل 
منتشر شده است که البته این باشگاه آن را تکذیب می کند. صیادمنش 
در سن هجده سالگی در ابتدای فصل با باشگاه فنرباغچه قرارداد امضا کرد 
ولی به باشگاه استانبول اسپور قرض داده شد که در این مدت برای این 

تیم بازی نکرده است.

مجوز حرفه ای برای آسیا و مجوز ملی برای ایران
مجوز ملی ندارید لیگ برتری نشوید!

ورزش: به گزارش »ورزش سه«، مطابق با آنچه سهیل مهدی، یکی از اعضای 
کمیته استیناف دیروز اعالم کرد باشگاه هایی که مجوز ملی نداشته باشند از 
سال آینده نمی توانند در رقابت های لیگ برتر حضور داشته باشند. مهدی در 
این باره گفت: در کشورهایی مانند ژاپن اگر تیمی نتواند در سه دوره مجوز 
حرفه ای بگیرد، بی گمان از لیگ آن کشور حذف خواهد شد. در حال حاضر 
هم به دنبال این هستیم تا بتوانیم این موضوع را نهادینه کنیم. همین حاال 
تیمی مانند فوالد خوزستان که موفق به کسب مدرک حرفه ای هم شده است 
اما به دلیل تعللی که داشتند توبیخ کتبی وارد پرونده آن ها شد. مشروط کردن 
مجوز حرفه ای گل گهر هم به همین دلیل است.او ادامه داد: اگر فدراسیون 
فوتبال اراده کافی برای جا انداختن این موضوع را نداشته باشد مرکز باالتری 
همچون کنفدراسیون فوتبال آسیا وارد جریان می شود. دراین باره باید عنوان 
کنم از سال آینده اگر تیمی مجوز ملی نداشته باشد نمی تواند در لیگ برتر 

حضور داشته باشد.

 فوتسال ایران با دو پله سقوط 
در رده پنجم جهان

ورزش: جدیدترین رده بندی تیم های ملی فوتسال جهان اعالم شد و تیم 
ملی کشورمان با دو پله سقوط از ماه گذشــته در رده پنجم جهان ایستاد. 
سایت »futsalworldranking« دیروز جدیدترین رده بندی تیم های 
ملی فوتسال را اعالم کرد که تیم  ملی کشورمان با کسب یک هزار و 643 و  30 
امتیاز کمتر نسبت به رده بندی با دو پله سقوط در رده پنجم جهان قرار گرفت. 

ایران همچنان در رده آسیا نخست است.

خبر

هفته هشتم لیگ برتر ایران
شاهین بوشهر - پرسپولیس

   جمعه 3 آبان - ساعت 16:45 از شبکه سه

هفته هشتم لیگ برتر ایران
استقالل - پارس جنوبی جم

    جمعه 3 آبان - ساعت 19:00 از شبکه سه

هفته هشتم لیگ برتر ایران
نفت آبادان - تراکتور

    جمعه 3 آبان - ساعت 18:00 از شبکه ورزش

هفته هشتم لیگ برتر ایران
سپاهان - سایپا

جمعه 3 آبان-  ساعت 16:45 از شبکه شما

ورزش در سیما

بازگشت پیام به لیگ والیبال
ورزش: در حالی که قرار بود قرعه کشی لیگ برتر والیبال با حضور 
هشت تیم برگزار شود تعداد تیم های شرکت کننده به ۱2 تیم رسید.
دیروز پیش از شروع جلسه قرعه کشــی لیگ برتر والیبال از حضور 
تیم های بدهکار در جلســه قرعه کشی ممانعت شد و پیام به عنوان 

نماینده خراسان رضوی نتوانست در این جلسه حضور یابد.
همه این ها در حالی بود که در نهایت بــا پیگیری مدیرکل ورزش و 
جوانان خراســان رضوی ، جبار قوچان نژاد در لحظه آخر با ارسال 
نامه به فدراســیون والیبال رضایت خود را برای حضور این تیم در 

قرعه کشی منوط به تسویه حساب در ۱۵ روز آینده اعالم کرد.

میکس تیم کامپوند ایران حذف شد
ورزش: در روز سوم مسابقات پارا تیراندازی با کمان، میکس تیم کامپوند 
ایران با ترکیب هادی نوری و مریم یاورپور در مرحله یک چهارم نهایی به 
مصاف تیم ورزشکاران پارالمپیکی رفت و با نتیجه ۱49 بر ۱47 شکست 

خورد و از صعود به نیمه  نهایی بازماند.

تفتیان و طالی دو 100 متر نظامیان 
ورزش: »حسن تفتیان« ملی پوش دو و میدانی ایران موفق شد تا در دو ۱00 

متر بازی های نظامیان جهان به مدال طال دست یابد.
»حسن تفتیان« هم پس از کسب مدال طال گفت: توانستم مدال طال را در 
رشته ۱00 متر که یکی از مهم ترین رشته های دو و میدانی است، کسب 

کنم و مهم تر از همه این مدال به اسم ایران ثبت شد.

 یک سهمیه المپیک دوچرخه  سواری 
قطعی شد

ورزش: اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در آخرین رده بندی تیم های 
ملی جاده، نام ایران را به عنوان یکی از سهمیه داران المپیک 2020 ژاپن 
معرفی کرد.خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در خصوص 
کسب این سهمیه اظهار کرد: با اعالم اتحادیه جهانی دوچرخه سواری یک 
سهمیه کشورمان در المپیک 2020 در حال حاضر قطعی شده است. در 
جدول کشورهای عضو اتحادیه جهانی که تعداد آن 204 کشور می باشد 
تیم ملی جاده کشورمان با قرار گرفتن در رتبه 39 رنکینگ جهانی یک 

سهمیه ورودی به المپیک را دریافت نمود.

سرمربی تیم ملی هندبال: زنگ تفریح نبودیم
ورزش: سرمربی تیم ملی هندبال گفت: به گفته نمایندگان فدراسیون 
جهانی، مربیان و کارشناسان حاضر در محل مسابقات، تیم ایران خوب 
بود و در کمال ناباوری صعود نکرد. علیرضا حبیبی گفت: اینکه در گروه 
سختی قرار داشتیم و تیم نایب قهرمان و سوم آسیا در آن قرار داشتند را 
نباید فراموش کرد. خیلی ها فکر می کردند با توجه به زمان کمی که برای 
آمادگی تیم داشتیم و 60 درصد لژیونرها را نداشتیم و چند لژیونری هم که 
داشتیم چند روز قبل از مسابقات وارد اردو شدند و در هیچ یک از اردوها 

حضور نداشتند، باعث شود که زنگ تفریح باشیم. 

حمیدرضا خداشــناس: هفته هشــتم لیگ برتر فوتبال 
کشورمان عصر فردا برگزار می شود که در مهم ترین بازی های 
این هفته پرسپولیس در بوشــهر میهمان شاهین شهرداری 
است، استقالل در ورزشــگاه آزادی از پارس جنوبی میزبانی 
می کند، ســپاهان با ســایپا دیدار می کند و تراکتورسازی 
تبریز نیز در آبادان به مصاف صنعت نفت خواهد رفت. بازی 
شهرخودرو با گل گهر سیرجان نیز به وقت دیگری موکول شد. 

پرسپولیس امیدوار به حضور در جمع مدعیان 
شاگردان کالدرون عصر فردا و از ســاعت ۱6:4۵ با قضاوت 
بیژن حیدری باید به مصاف شاهینی بروند که اوضاعش اصاًل 
خوب نیست و تنها با یک امتیاز در پله آخر جدول رده بندی 
قرار گرفته است. خداحافظی عبداهلل ویسی از این تیم، بحث 
انتقال مالکیت شاهین و مسائل مالی دست به دست هم داده 
تا این تیم جنوبی شرایط مناسبی نداشته باشد و به احتمال 
زیاد پرسپولیس کار سختی را در بوشهر برای شکست این تیم 
نداشته باشد. پیروزی روحیه بخش سرخپوشان مقابل پیکان 

سبب شده تا شــاگردان کالدرون با انگیزه مضاعفی پای به 
این میدان بگذارند تا با شکست شاهین به بازگشت به جمع 
مدعیان امیدوارتر شوند. پرسپولیس که با ۱2 امتیاز در رده 
ششم جدول قرار گرفته است می تواند امیدوار باشد تا با کسب 
سه امتیاز این بازی و از طرفی نتیجه نگرفتن تیم های باالی 
سرش خود را تا رده چهارم باال بکشد. هر چند پرسپولیس از 
دیدار برابر نماینده بوشهر خاطرات خوبی ندارد و در سال 88 
مقابل این تیم با حساب 4 بر یک شکست خورده بود و البته در 
آخرین بازی این دو تیم در فصل 90-9۱ سرخپوشان تهرانی 
شکســت چهار گله را در ورزشــگاه آزادی جبران و با نتیجه 

مشابه 4 بر یک بر بوشهری ها غلبه کردند.

استقالل در تفکر سبقت از پرسپولیس
اما در یکی دیگر از بازی های مهم امروز آبی پوشــان پایتخت در 
ورزشگاه آزادی میزبان پارس جنوبی جم خواهند بود. نمایش زیبای 
شاگردان استراماچونی در دیدار برابر سایپا و چند برد پیاپی این تیم 
در هفته های اخیر سبب آشتی طرفداران استقالل با تیمشان شد و 
آن ها را به هفته های آینده امیدوارتر کرد. استقاللی ها در بازی فردا 
که از ساعت ۱9 و با قضاوت سید رضا مهدوی در ورزشگاه آزادی 
برگزار می شود، این شانس را دارند تا با غلبه بر حریف جنوبی خود 
عالوه بر کسب سومین پیروزی خود در لیگ در صورت شکست 
پرسپولیس مقابل شاهین بوشهر پس از مدت ها از حریف سنتی 

خود سبقت گرفته و جای این تیم را در جدول بگیرد. 

اعالم اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر
سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته هشتم لیگ 
برتر فصل 99-98 را  به شرح زیر اعالم کرد: سیروان قربانی 
صنعت نفت آبادان، عادل باباپور مربی ماشین سازی تبریز، 
محسن فیاض بخش شاهین شهرداری بوشهر، مهدی ببری 
آقاجه تراکتورسازی تبریز، مهدی عبدی پرسپولیس، مهدی 

کیانی سپاهان اصفهان.

برنامه بازی ها
 جمعه 3 آبان 1398

ماشین سازی تبریز - نفت  مسجد سلیمان )۱6:00( 
سپاهان - سایپا )۱6:4۵(

پیکان - ذوب آهن)۱6:4۵(
شاهین شهرداری  بوشهر - پرسپولیس )۱6:4۵(

فوالد - نساجی مازندران )۱7:00(
)۱8:00( صنعت نفت آبادان - تراکتور  
استقالل - پارس جنوبی جم   )۱9:00(

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال در غیاب شهرخودرو

جدال سرخابی ها با جنوبی  ها 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر راي ش��ماره 98/995 مورخ07/15/ 98 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يوس��ف قهرماني فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 
9085 صادره ازاسدآباد  در دو دانگ مشاع از ششدانگ يه باب مغازه به مساحت 58/52 متر 
مربع در قس��متي از پالک 2220/51 اصلي واقع در اس��دآباد كمربندي ش��هدا خريداري مع 
الواسطه از مالكان رسمي آقايان شريف و مسلم نوري محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي كه اش��خاص نسبت به 
صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بدهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد ش��د.) م 

الف  394( آ-9809584
تاريخ انتشار اول  98/08/02 
تاريخ انتشار دوم  98/08/18

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر راي ش��ماره 98/997 مورخ07/16/ 98 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
اس��دآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي س��هراب فرخ ش��ه فرزند نجفعلي بشماره 
شناس��نامه 655 صادره ازاس��دآباد  در چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتي از يه باب كاراژ 
ب��ه مس��احت 35/66 متر مربع در قس��متي از پالک 2220/51 اصلي جه��ت الحاق به پالک 
2220/50/81/96 اصلي واقع در اسدآباد كمربندي شهدا خريداري با واسطه از مالكان رسمي  
آقايان ش��ريف و مسلم نوري محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 

اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بدهي اس��ت در صورت انقض��اي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. )م الف  392(  آ-9809585
تاريخ انتشار اول  98/08/02
تاريخ انتشار دوم  98/08/18

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای خليل س��نگی با تس��ليم دو برگ استش��هاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه 32 همدان 
برابر وارده ش��ماره 98/1017655-98/7/25 مدعی اس��ت كه سند مالكيت ششدانگ پالک 
10/6684/35389 اصل��ی واقع در حوم��ه/ بخش يک همدان ذيل ثبت 19595 صفحه 582 
دفتر 67 به علت س��هل انگاری مفقود گرديده و نزد كس��ی نمی باش��د . لذا به استناد تبصره 
الحاقی به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وس��يله آگهی می ش��ود تا هر كس��ی مدعی 
انجام معامله و يا وجود س��ند مالكيت نزد خود می باش��د از تاريخ انتشار اين آگهی طی مدت 
10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و ياسند معامله، 
اعتراض خود را كتبأ تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسيدن اعتراض و يا در 
صورت اعتراض چنانچه اصل س��ند مالكيت ارائه نگردد س��ند مالكيت به نام متقاضی صادر و 

تسليم خواهد شد .) م الف 1168 ( آ-9809586
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 شهرستان همدان - علی زيوری حبيبی

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
ب��ه موج��ب پرونده ه��ای اجراي��ی 980239 و 980235 اج��رای احكام مدنی دادگس��تری 
شهرس��تان تايباد موضوع نيابت قضايی شماره 1398035000732413 اجرای احكام مدنی 
شورای حل اختالف شهرستان بوكان و نيابت شماره 1398030000812102 اجرای احكام 
مدنی ش��ورای حل اختالف تبريز محكوم عليه اس��ماعيل مرتضايی محكوم است به پرداخت 
مبلغ 215.877.865 ريال بابت اصل خواس��ته در حق ش��ركت ماشين سازی ياقوت با مدير 
عاملی خس��رو خانبابائی و مبلغ 8.000.000 ريال بابت نيم عشر در حق دولت كه بعلت عدم 
پرداخت خانم مريم ميراس��معيلی دو س��اعت و 26 دقيقه و 13 ثانيه مشاع از مدار 16 سهم 
مش��اع مزرعه و قنات رخرخان پالک 261 اصلی بخش 14 مش��هد شهرس��تان تايباد س��هم 
االرث آق��ای عليرضا ماالنی از محل مالكيت مرحوم پدرش��ان براتعلی ماالنی موضوع خالصه 
س��ند 41002-41008-22/7/53 دفترخان��ه 5 جام بش��رح ذيل بابت بده��ی محكوم عليه 

اس��ماعيل مرتضاي��ی جهت فروش از طريق مزايده معرف��ی و النهايه توقيف و جمعاً به قيمت 
270.000.000 ريال ارزيابی شده است . بدينوسيله جهت فروش شروع مزايده ساعت 11 الی 
12 روز 1398/8/18 در محل اجرای احكام مدنی حوزه قضايی تايباد تعيين می گردد مزايده 
از قيمت كارشناس��ی شروع و به كسی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد 
در صورت تمايل متقاضيان می توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب 
بازديد ايش��ان از مال داده ش��ود الزم به ذكر است ٪10 بهای مزايده في المجلس و به صورت 
نقدی به عنوان س��پرده و مابقی ظرف يک ماه از خريدار دريافت خواهد ش��د در صورتيكه به 
هردلي��ل خري��دار در زمان مقرر بهای مزايده را نپردازد 10٪ س��پرده وی به نفع دولت ضبط 
خواهد شد . چنانچه تاريخ مزايده مصادف با روز تعطيل باشد روز بعد روز مزايده تلقی خواهد 
ش��د. الزم بذكر اس��ت ملک مذكور بصورت مشاع و يک حلقه چاه عميق دارای شماره حفر و 
مجوز تغيير محل كه به داليل مختلف تا اين تاريخ پروانه بهره برداری صادر نشده و در حال 
حاضر چاه مخروبه و غيرفعال و فاقد هرگونه تاسيس��ات ميباش��د و در حال حاضر چاه خشک 

و غيرفعال است. 9809592
تاريخ انتشار : 1398/8/2

دادورز اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان تايباد – صادق دادمحمدی  

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظ��ر ب��ه اينكه آقای محمود صابری نيا دارای شناس��نامه ش��ماره 0749526696 به ش��رح 
دادخواس��ت به كالسه 980223 از اين شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضي��ح داده كه ش��ادروان عزيز صاب��ری كودانی ب��ه شناس��نامه 0748589015 در تاريخ 
1359/4/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 

است به : 
1-  حنيف��ه رحمان��ی عليائ��ی با ك��د مل��ی 0749445645 فرزند نظ��ام ص��ادره از تايباد                          

همسر متوفی 
2- ش��رف الدي��ن صاب��ری با ك��د مل��ی 0731922875 فرزند عزي��ز ص��ادره از تربت جام                        

فرزند متوفی
3- قمرالدين صابری كودانی س��ردابی با كد ملی 0748597026 فرزند عزيز صادره از تايباد 

فرزند متوفی 
4- محمود صابری نيا با كد ملی 0749526696 فرزند عزيز صادره از تايباد فرزند متوفی

5- علی صابری با كد ملی 0749530839 فرزند عزيز صادره از تايباد فرزند متوفی
6- خديج��ه صاب��ری كودانی س��ردابی با ك��د مل��ی 0731922824 فرزند عزي��ز صادره از             

تربت جام فرزند متوفی 
7- رحيم��ه صابری كودانی س��ردابی با كد ملی 0749508078 فرزن��د عزيز صادره از تايباد 

فرزند متوفی 
8- زينت صابری نيا با كد ملی 0748408401 فرزند عزيز صادره از تايباد فرزند متوفی 

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يک 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9809593
تاريخ انتشار : 1398/08/02 

سيدسعيد هرمزی 
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اينكه آقای محمد رضائی دارای شناسنامه شماره 6529777628 به شرح دادخواست 
به كالسه 980246 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان عبدالرئوف رضائی به شناسنامه 0749852976 در تاريخ 1398/6/29 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  محم��د رضائی ب��ا كد مل��ی 6529777628 فرزند دين محمد ص��ادره از زيركوه ملكی             

پدر متوفی
2- گل ان��ار براهوئ��ی ب��ا ك��د مل��ی 6529709142 فرزند كرم ص��ادره از زيرك��وه تجنود                         

مادر متوفی 
3- حميرا رضائی با كد ملی 0740615017 فرزند موسی صادره از تايباد همسر متوفی 

4- امي��ر حاف��ظ رضائ��ی با ك��د مل��ی 0740992317 فرزن��د عبدالرئوف ص��ادره از تايباد             
فرزند متوفی 

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يک 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9809594
تاريخ انتشار : 1398/08/02 

سيدسعيد هرمزی 
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تايباد 
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موضوع آگهي: تبادل لوایح 
خواهان اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت غالم نبي علي محمدي و غيره به خواسته 
اعتراض به راي کميس��يون ماده واحده تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان تایباد نموده که 
جهت رس��يدگي به شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرس��تان تایباد واقع در تایباد ارجاع 
و به کالس��ه 1/900140 ثبت گردیده و مورد رس��يدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه 
به ش��ماره 9709975170001426 گردیده و اداره منابع طبيعي به دادنامه صادره معترض 
گردی��ده فل��ذا به علت مجهول المکان بودن ش��ماري از خواندگان به اس��امي غالم نبي علي 
محمدي ، محمد طاهر کاریزي ، فغان خيرخواه ، غالمحسن عسکري، رحمت رفيعي ، جمعه 
حميدي ، محمدرضا سروري و معصومه عربين مجيدي مقتضي است مراتب اعتراض خواهان 
به درخواس��ت وي و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دستور دادگاه یك نوبت آگهي مي شود تا خواندگان پس از نشر آگهي و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر و 
ضمائم آن را دریافت و حسب ماده 346 قانون آیين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در 

امور مدني چنانچه پاسخي دارند ظرف ده روز به این دادگاه تحویل دهند.9809589
تاریخ انتشار : 1398/8/2

هادي رباني فر - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقی دادگستري تایباد 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بيرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره . 139860308001002809  
� 1398/07/29 هي��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعيي��ن تکلي��ف وضعي��ت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات 
مالکان��ه بالمع��ارض متقاضی آقای  حبيب اهلل احمدی  فرزند مصطفی  بش��ماره شناس��نامه 
1015صادره از قائن  و ش��ماره ملی 6529737022 نس��بت به شش��دانگ یکباب باغ منزل 
ب��ه مس��احت 1890/96 متر مربع قس��متی از پ��الک 85 فرع��ی از 1667 – اصلی بخش 2 
بيرجند از محل مالکيت س��هام مش��اعی متقاضی محرز  گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور س��ند مالکيت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی 
ب��ه مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد،ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تس��ليم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

ص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادر خواهد 
شد.آ-9809597

تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/18

علی فضلی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بيرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بيرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره . 139860308001002573  
� 1398/07/07 هي��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعيي��ن تکليف وضعي��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای  س��يد بهزاد اميرابادیزاده  فرزند س��يد ابوالفضل   بشماره شناسنامه 
1226 صادره از بيرجند  و ش��ماره ملی 0651841501 نسبت به ششدانگ یك قطعه زمين 
مزروعی مش��جر به مس��احت 2312/58 متر مربع قس��متی از پالک 688 – اصلی بخش 2 
بيرجند از محل مالکيت یحيی س��ليمی خراش��اد محرز  گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور س��ند مالکيت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی 
ب��ه مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد،ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تس��ليم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
ص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادر خواهد 

شد9809598 
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/18

علی فضلی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بيرجند 

اگهی ابالغیه اجرائیه کالسه 9700239
بدینوس��يله به اقای احمد طحان بادامك فرزند ابوالقاس��م متولد 1354/5/3 به ش��ماره ملی 
6519683000 بدهکار پرونده کالس��ه139704006232000217/1 که برابر گزارش مامور 

پست شناخته نگردیده اید ابالغ ميگردد که برابر چك به شماره 734230 مورخ 1397/8/26 
عهده بانك س��په بين شما و اقای محمد شریفيان مبلغ یکصد و شانزده ميليون ریال بدهکار 
می باش��يد که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائي��ه نموده پس از 
تش��ریفات قانونی اجرائيه صادر و برابر کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این اگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائيه محس��وب اس��ت فقط یك نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت 20روز نس��بت به پرداخت بده��ی خود اقدام و در غير این صورت بدون انتش��ار اگهی 

دیگری عمليات اجرائی طبق مقررات تعقيب خواهد گردید 9809553
علی اکبر شجاعی

رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان مه والت

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

برابر رای ش��ماره 139860306015004381- 1398/7/10 هيئت اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رضوان طاهری س��نگانی به شناس��نامه 
ش��ماره 926 کد ملی 0749950264 صادره از تایباد فرزند گل محمد در شش��دانگ یکباب 
منزل به مس��احت 100 متر مربع پالک شماره 4050 فرعی مجزا شده از 1038.765 فرعی 
از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تایباد از محل تمامت 
مالکي��ت عبدالمجيد حيدری و قس��متی از پالک محرز گردیده اس��ت. ل��ذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور س��ند مالکيت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادر خواهد 

شد.9808901
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/02

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالک تایباد

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

برابر رای شماره 139860306015004391- 1398/07/13 هيئت اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت ملك تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی عرب ش��يبانی کاریزی به 
شناس��نامه ش��ماره 0 کد ملی 0740267043 صادره تایباد فرزند رجب در ششدانگ یکباب 
منزل به مس��احت 120 مترمربع پالک ش��ماره 312 فرعی از 276 اصلی واقع در خراس��ان 
رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملك تایباد از محل قس��متی از مالکيت مرحوم جهانشير 
نصرالهی کاریزی )سهم االرثی خانم گلدسته نصرالهی( و قسمتی از پالک محرز گردیده است. 
ل��ذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رسيد، 
ظ��رف مدت یك ماه از تاریخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را ب��ه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.9808902
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/02

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی اصالحی آگهی مزایده    کالسه 9503231
احتراماً پيرو آگهی منتش��ره شماره آ-9809250 م الف 169 روزنامه قدس در سطر سوم در 
قب��ال مبلغ 1/040/000/000 ری��ال )یك ميليارد و چهل ميليون ری��ال( تا تاریخ تقاضانامه 
مورخه 1395/8/5 صحيح می باش��د و در همان س��طر عليه محمدرض��ا نظافت بخش فرزند 
حبيب اله بش��ماره شناس��نامه 138 و ش��ماره ملی 0943298946 )بعنوان بدهکار( و آقای 
حبيب اله نظافت بخش فرزند رسول بشناسنامه 150 بشماره ملی 1465492682 و خانم نير 
قنادی فرزند هاشم بشناس��نامه 149 و شماره ملی 3255628806 )بعنوان راهنين( صحيح 

می باشد که بدینوسيله تصحيح می گردد. آ-9809483
رئيس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- عليرضا لعلی

مدیراجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- احمد افشون پورسربندی
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فرهنگ و هنر

پیشنهاد امروز

خبر

خاطرات آزاده ای که در 16 سالگی اسیر شد 
فرهنگ و هنر: پیشنهاد امروز 
ما به شــما خواندن کتابی است 
از خاطرات یکی از اسرای جنگ 
تحمیلی. کسانی که به خواندن 
خاطرات زمان جنــگ و دوران 
هستند  عالقه مند  مقدس  دفاع 

می توانند کتاب »گمشده دره سبز« را بخوانند. 
کتاب »گمشده دره سبز« خاطرات محمدعلی کاظمی  رزمنده شانزده 
ســاله ای است که در عملیات خیبر به اســارت نیروهای عراقی درآمده 
اســت. کاظمی  در اسفند ماه ســال ۶۲ در عملیات خیبر اسیر شده و 
کتاب »گمشده دره سبز« در ۲۳۰ صفحه به خاطرات این رزمنده و بیان 
آن ها می پردازد.  سیده مریم بازرگانی، نویسنده این خاطرات در خصوص 
چگونگی ثبت روزهای اسارت می گوید: نوشتن کتاب »گمشده دره سبز« 
را سال ۹۵ آغاز کردم و تألیف آن سه سال طول کشید . با آنکه گفت وگو 
با آقای کاظمی  توسط حوزه هنری انجام شده بود اما به خاطر کلی گویی 
و نواقصی که در بیان این خاطرات حس کردم، ناچار شدم دوباره با ایشان 
گفت وگو کنم تا به اطالعات جزئی تری برسم . برای ارائه خاطراتی بهتر 
و مســتند شدن اثر، تصمیم گرفته شد اسامی  دوستان آقای کاظمی  با 

جزئیات در کتاب درج شود.
این نویسنده در پاسخ به اینکه چرا نام کتاب »گمشده دره سبز« انتخاب 
شده است، توضیح می دهد: درج کلمه گمشده به این دلیل بود که آقای 
کاظمی  دوستی داشت به نام عوضعلی خوئینی که از کودکی همراهش 
بود. با هم به مدرسه رفتند و دوران هنرستان را به اتمام رساندند و سپس 
به جبهه اعزام شدند. حتی این دو در مناطق جنگی هم با هم بوده اند اما 
شــب عملیات خیبر یکدیگر را گم می کنند. استفاده از واژه »دره سبز« 
هم به دلیل روستای محل تولد آقای کاظمی  در استان زنجان و منطقه 

سلطانیه که بسیار سرسبز بوده است. 
کتاب »گمشده دره سبز« به نویسندگی مریم بازرگانی به تازگی توسط 
نشر سوره مهر و با قیمت ۲8 هزار و ۵۰۰ تومان در دسترس عالقه مندان 

به خواندن این کتاب ها قرار گرفته است.

گرامافون به زودی  به صدا در می آید
فرهنگ و هنر: رمان عاشــقانه 
»گرامافون« به قلم علی مرادخانی 
به زودی توســط انتشارات شهید 

کاظمی روانه  بازار می شود. 
به نقل از روابط عمومی انتشارات 
شهید کاظمی،  »گرامافون«  یک 

رمان عاشــقانه با حال و هوای دانشجویی است. داستان یک سیب سرخ که 
از دل دانشــگاه راه می افتد و در این راه از ساختمان های قدبلند باالی شهر 
تهران و مسابقات بین المللی هنرهای رزمی تا بادگیرهای باشکوه شهر یزد و 

از ویرانه های زلزله سر پل ذهاب تا خاک نرم شلمچه را به تماشا می نشیند.
 یک عاشقانه آراِم جوانانه وطنی که سراسر است از محبت.

علی مرادخانی از فعاالن فرهنگی رسانه ای جبهه فرهنگی انقالب است که 
گرامافون نخستین تجربه داستان نویسی او به حساب می آید. این داستان که 
مضمونی دانشجویی و عاشقانه دارد، به زودی توسط انتشارات شهید کاظمی 

روانه بازار می شود.
عالقه مندان جهت تهیه کتاب می توانند بعد از انتشار از طریق سایت من و 
کتاب )manvaketab.ir(  و یا از طریق ارسال نام کتاب به سامانه پیام کوتاه 

۳۰۰۰141441 کتاب را با پست رایگان دریافت نمایند.

»والیت عشق« را از شبکه افق تماشا کنید
فیلم  روابط عمومی ســیما: 
ســینمایی »والیت عشــق« به 
کارگردانی مهدی فخیم زاده، فردا 
ســاعت 1۷ از شبکه افق پخش 

خواهد شد.
این فیلم به زندگی امام هشــتم 

شــیعیان امام رضا)ع( پرداخته و ماجرای ورود ایشان به ایران در دوران 
عباســیان و اتفاقاتی که در زمان ولیعهدی ایشان تا شهادت پیش آمده 
را بازگو می کند. فرخ نعمتی، داوود رشیدی و اکبر زنجانپور در این فیلم 
ایفای نقش کرده اند. فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن متنوعی 
روزهای پنجشنبه و جمعه ۲ و ۳ آبان ماه از شبکه های سیما روی آنتن 
می رود . فیلم تلویزیونی »پی ۲۲« به کارگردانی حسین قاسمی  جامی 
امروز  ســاعت ۲۳ از شبکه یک ســیما پخش خواهد شد.در این فیلم 
خواهیم دید یکی از تکاورهای نیروی دریایی پس از رویارویی با یک ناو 
آمریکایی که ناوچه روشن را غرق کرده، دو روز روی آب شناور می ماند و 
فرصتی است که گذشته خود را مرور کند. در پایان با یک رویارویی دوباره 
تصمیم به مقابله با ناو آمریکایی می گیرد که ...  . امین حیایی، افســانه 
بایگان، نسرین مقانلو، الهه حصاری و هادی ساعی در فیلم تلویزیونی »پی 

۲۲« هنرنمایی کرده اند.
فیلم سینمایی »همه جا با هم« به کارگردانی آرتور لندن، امروز  ساعت 
 8 صبح از شبکه دو سیما پخش می شود. همچنین فیلم های سینمایی 
»مــاد« به کارگردانی ِجــف نیکالس، فردا ســاعت ۳۰ دقیقه بامداد و 
»ماجراجویان جزیره« به کارگردانی فیلیپا التراف، فردا ساعت 8 و فیلم 
سینمایی »گنج مادرم« به کارگردانی سانگ هو کیم، فردا ساعت 1۷:4۰ 

از شبکه دو سیما پخش خواهند شد. 
فیلم سینمایی »تله« به کارگردانی ریبهو داستگاپتا، امروز  ساعت 1۶ از 
شبکه سه سیما پخش خواهد شد. فیلم سینمایی »تنها میان امواج« به 
کارگردانی جیمز مارش، نیز فردا ســاعت ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه 

سیما پخش می شود. 
فیلم سینمایی »قتل سوم« به کارگردانی هیروکازو کورئیدا، امروز  ساعت 
۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود. همچنین فیلم سینمایی 
»ســال سیاه 4۷« به کارگردانی لنس دالی، فردا ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه 

چهار روی آنتن می رود. 
فیلم سینمایی »ماشــین شگفت انگیز« به کارگردانی رالف ون ایجیک، 
امروز  ســاعت 1۳:۳۰ از شــبکه پنج ســیما پخش می شود. انیمیشن 
ســینمایی »دایناسوری از اقیانوس ها« به کارگردانی تیتسو ایمازاوا، هم  

فردا ساعت ۹ از همین شبکه پخش می شود. 
فیلم سینمایی »رنگ خدا« به کارگردانی مجید مجیدی امروز  ساعت 
18 از شبکه امید پخش خواهد شد. همچنین انیمیشن سینمایی »قلب 
خورشید« به کارگردانی احمد علمدار فردا ساعت 18 از شبکه امید پخش 

خواهد شد. 

 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان  تازه ترین 
اثر موســی بیدج، مترجم و پژوهشگر با تمرکز 
بر ادبیات کشور عمان منتشر شد. بیدج که در 
حوزه ترجمه از عربی به زبان فارسی و تحقیق 
در ادبیــات عرب یکی از نویســندگان فعال و 
شناخته شده است، در سال های گذشته تالش 
کرده تا با ترجمه بخشــی از مهم ترین ادبیات 
عرب، به ویژه در دوره معاصر، جهان شعر امروز 
عرب را به مخاطبان فارسی  زبان معرفی کند. 
 »عشــق به من می گوید« شامل عاشقانه هایی 
از آدونیس، »عیسی پســر انسان« دربردارنده 
ســروده هایی از جبران خلیل جبران و ترجمه 
سروده هایی از نزار قبانی، محمد الماغوط و ... 
از جمله کارهایی است که او در سال های اخیر 
برای معرفی هرچــه بهتر ادبیات منطقه انجام 

داده و ارائه کرده است.
»ســپیده دم حواصیل« عنوان تازه ترین کتاب 
اوســت که به معرفی ادبیات عمان می پردازد. 
نویســنده در این اثر تالش کرده تا ادبیات این 
کشــور در حوزه های مختلف از جمله شــعر و 
داستان را معرفی کند. کتاب شامل بخش های 
مختلف اســت: پژوهش ادبی، داســتان، شعر 
دیروز و شعر امروز عمان، به همین دلیل شاید 
بیراه نباشــد اگر ادعا کنیم این اثر نخســتین 

کتاب منسجم در معرفی ادبیات عمان است.
بیــدج ابتدا به معرفی هریــک از ادبای عمان 
پرداختــه و در ادامه اثــری از آن ها را ترجمه 
کرده اســت. طاهر بــن خمیس بن ســعید 
العمیری، بشــری خلفان، ، مبارک بن عیســی 
الجابری، جوخه الحارثی، حســام المســکری، 
حمد بن رشید بن راشد، اشــراق النهدی و... 
از جمله کسانی هستند که در این اثر از آن ها 

یاد شده است. 

از   »سپیده دم حواصیل« چه دوره ای 
ادبیات عمان را دربرمی گیرد؟ 

در این کتاب حدود ۲۰ شــاعر عمانی معرفی 
شده که پنج شاعر مربوط به چند قرن گذشته 
عمان بوده اند و جزو شــاعران کالســیک این 
کشــور هســتند اما بقیه شــاعران  مربوط به 
زمان حاضر هستند که در کشور عمان زندگی 
می کنند، شــعر می گویند و بعضی هایشان هم  
شــهرت جهانــی دارند یعنی عــالوه بر اینکه 
در کشور خودشــان معروف هستند، در سایر 
کشــورهای عرب زبان و دنیا هم شناخته شده 

هستند.  

 در این کتاب داستان و مقاله هم آورده 
شده که مخاطب با خواندن آن ها با کشور 
عمان آشنا می شــود. موضوع مقاله های 
مربوط  داستان ها  و  چیست  شده  منتشر 

به چه دوره ای است؟
بله، عــالوه بر شــعر شــاعران دو گونه ادبی 
داســتان و مقاله هم در این اثر گنجانده شده 
است. 1۳ داســتان کوتاه از 1۳ داستان نویس 

این کشــور که هر کدام از داستان ها نمایانگر 
طرز زندگی مردمان آن کشــور اســت چون 
داستان گونه ادبی جدیدی است ،بنابراین همه 
داستان نویســانی که نمونه ای از داستان آن ها 
در اثر آورده شده است، حی و حاضر  در عمان 
زندگی می کنند. به هر حال یکی از دغدغه های 
نویســنده ها و صاحبان قلم این است که نوع 
زیســت جامعه شــان را بازتاب دهند، بنابراین 
این داستان ها می تواند ما را با ادبیات و جامعه 
محل زیست این نویسنده ها یعنی کشور عمان 
آشنا کند.  ســه مقاله هم درباره چند و چون 
شعر منتشر شده است. موضوع مقاالت درباره 
چگونگی پدید آمدن شعر در عمان و موقعیت 

فعلی این نوع ادبی است. 

 شــعر امروز عمان در چه موقعیتی از 
جریان های ادبی شعر عرب  قرار دارد؟ 

عمان پیرو شعر جهان عرب است چون کشور 
کوچکــی اســت نمی تواند مثل کشــورهای 
مصر،عراق و فلســطین طالیه دار شــعر عرب 
باشــد اما عمان در شــعر حرفی برای گفتن 
دارد و شــعرش قابل عرضه اســت. مخاطب با 
خواندن ســه مقاله در جریان شعر عمان قرار 
می گیرد. یکی از مقاالت در مورد شعر عامیانه 
اســت. در کشــورهای عربی عالوه بــر اینکه 
زبــان فصیح رواج دارد اما هر کشــوری لهجه 
مخصوص دارند، عمانی ها هم لهجه خودشــان 
را دارند و آنجا شعر گفتاری و محاوره ای رواج 
دارد. شاعران بسیاری هم با همین گویش شعر 
می گویند که در یکی از مقاالت، به تفصیل به 

این موضوع پرداخته است. 

 گویا » سپیده دم حواصیل « نخستین 
کتابی اســت که به طور جامع به ادبیات 

عمان پرداخته است؟  
پیــش از این دو ترجمه از رمان برنده بوکر در 
ایران ترجمه شده بود و این ترجمه ها همه آن 
چیزی اســت که ما از ادبیات عمان داشته ایم. 
ایــن ترجمه ها مربــوط به اثر خانــم جوخه 
الحارثی اســت که با رمان »اجرام آســمانی« 
برنده بوکر انگلیســی شــد و در ایران ترجمه 

شده است. 
یــک ترجمــه از زبان عربی و یــک ترجمه از 
زبان انگلیسی.  یکی از داستان های کوتاه این 
نویســنده را من در اثری کــه ترجمه کرده ام، 
آورده ام. اما غیــر از این دو ترجمه، تا به حال 
اثری از کشور عمان ترجمه نشده بود و کتاب 
» سپیده دم حواصیل «نخستین اثری است که 
به طور خالصه و جامع به ادبیات این کشــور 

پرداخته است. 

 با توجه به ترجمه ای کــه  از این اثر 
ارائه داده اید ادبیــات چقدر می تواند در 
شناســاندن فرهنگ ملت ها و جوامع به 

دنیا کمک کند؟ 
ادیبان زبان مردم زمانه شــان هســتند. همه 
مردم نمی توانند بنویسند و همه چیز را تجربه 
کنند، بنابراین ادیبان، نویسندگان، شاعران و 
پژوهشــگران چیزهایی می نویسند برای ارائه 
تجارب دیگران به مردم. ما از تجارب مردم دنیا 
خبر نداریم مگر آنکه آن ها را در اثری بخوانیم؛ 
شــعر، داستان و یا یک کتاب. با آنکه بین ما و 
کشــور عمان  فقط آب های کبود خلیج فارس 
و دریای عمان فاصله اســت و ایرانی هایی هم 
در آنجــا زندگــی و کار می کنند  اما اطالعات 
خاصی از این کشور نداریم. این کتاب می تواند 
تصویری هر چند مختصر از این کشــور به ما 

ارائه دهد. 

دنیا چه  ادبیات کشــور عمــان در   
جایگاهی دارد؟ 

عمان کشور کوچکی است . قاعدتاً هر ادبیاتی 
قدرتمنــدی اش به تعداد جمعیت آن اســت. 
عمان با یک میلیــون جمعیت چقدر می تواند 
شاعر و یا نویســنده داشته باشد.  با این حال 
ادبیات عمان خــودش را به دنیا معرفی کرده 
است. بعد از نجیب محفوظ، نویسنده مصری، 
نویســنده عرب زبانی توانســته بــود جایزه 
بین المللی را از آن خود کند اما جوخه الحارثی 
از کشور عمان توانســت برنده بوکر انگلیسی 
باشد. این نشان می دهد این کشور با تعداد کم 
نویسنده و شاعر توانسته ادبیات خودش را به 

جهان عرضه کند.  

 بــا توجه بــه مســائل خاورمیانه و 
کشــورهای  بین  که  ســوءتفاهم هایی 
خاورمیانه وجود دارد، ترجمه چه تأثیری 
در  ســوء تفاهم ها  این  شدن  برطرف  در 
دنیای امروز دارد و کشور ما چقدر از این 

ابزار به نفع خودش استفاده می کند؟ 
ترجمه نقش مهمی در شــناخت جوامع از هم  
دارد.  از آنجا که معموالً ادبیات آینه جامعه اش 
اســت با خواندن چنیــن کتاب هایی با مردم، 
طــرز فکر ، دغدغه ها و آالم یک جامعه آشــنا 
می شویم. این َآشــنایی می تواند دشمن بالقوه 
و دوست بالفعل ما را مشخص کند. همان طور 
که گفتید در حال حاضر سوءتفاهم های بزرگی 
بین ایران و بعضی کشورهای جهان عرب وجود 
دارد که ادبیات می تواند این سوءتفاهم ها را تا 
حدود زیادی رفع کند. رایزنی های سیاســی و 
مراودات اقتصادی جایگاه خودشــان را دارند 
اما آنچه ماندگار اســت، ادبیات است. ادبیات 
اگــر ترجمه شــود می تواند فرهنــگ واقعی 
ملت هــا را به جوامع نشــان دهد. حتماً کتاب 
خانم الحارثی توســط خودش و یا مؤسسه ای 
به زبان انگلیســی ترجمه شده که توانسته در 
دنیا دیده شود. ما هم برای اینکه  ادبیاتمان را 
از انزوا دربیاوریم و به دنیا بشناســانیم باید آن 
را به جهان نشــان دهیم. این وظیفه نهادهای 
فرهنگی ، مؤسســات مربوط  و افراد دلســوز 
است، چون وظیفه مترجم فقط ترجمه است و 
بازاریابی و تبلیغ کتاب بحث دیگری است که 

از عهده یک شخص خارج است.
 فکر می کنید چرا در جهان فرهنگ گذشــته 
ما را می ســتایند؟ چون سعدی، حافظ، موالنا،  
فردوســی و عطار به زبان های مختلف ترجمه 
شــده اند. شــاهنامه در مصر ترجمه شده و به 
شکل نفیس چاپ شده است. 4۰۰ سال پیش 
کلیات سعدی در آلمان و فرانسه ترجمه شد. 
این هــا موجب شناســاندن فرهنگ گذشــته 
ما شــده و اگر فرهنگ امروز ایــران را کمتر 
می شناســند و نسبت به ما ســوءتفاهم دارند 
چون ادبیات امروز ما ناشــناخته مانده است. 
مترجم نمی توانــد هم کتاب پیــدا کند، هم 
ترجمه کند و هم دنبال ناشر در خارج از کشور 
باشد و هم دنبال توزیع اثرش بدود. مسئوالن 
و نهادهای فرهنگــی مرتبط )که در ایران کم 
هم نیســتند( باید دست به دست هم دهند و 
بــرای اعتالی فرهنگی و شناســاندن فرهنگ 
ایران به دنیا تالش کنند. وظیفه کمیســیون 
فرهنگی مجلس شناساندن ادبیات امروز ایران 
به جهان است. این کمیســیون باید نهادهای 
مرتبط را موظف کند آثار خوب را شناسایی و 
حداقل به پنــج زبان زنده جهان ترجمه کنند 
تــا دنیا ایران را بشناســد، ایرانی که به دنبال 
جنگ افروزی نیست بلکه انسانی فکر می کند 

و خواهان صلح است.  

برش

وظیفه کمیسیون فرهنگی مجلس 
شناساندن ادبیات امروز ایران به 
جهان است. این کمیسیون باید 
نهادهای مرتبط را موظف کند آثار 
به  حداقل  و  شناسایی  را  خوب 
پنج زبان زنده جهان ترجمه کنند 

تا دنیا ایران را بشناسد

به همت دبیرخانه سلسله نشست های عصرانه داستان نویسان رضوی صورت گرفت

برگزاریمسابقه»داستاننویسیرضوی«بهمیزبانیانتشاراتبهنشر
فرهنگ و هنر: مدیرعامل به نشر)انتشــارات آستان قدس رضوی( از برگزاری 
مســابقه »داستان نویســی رضوی« به همت دبیرخانه عصرانه داستان نویسان 

رضوی به نشر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی به نشر، حسین سعیدی در آستانه فرا رسیدن سالروز 
شــهادت امام رضا)ع( با اشــاره به موضوع و شرایط شــرکت در این مسابقه 
اظهار کرد: مســابقه داستان نویســی به همت دبیرخانه سلســله نشست های 
عصرانه داستان نویســان رضوی به نشر، با موضوع اشخاص و چهره های مردمی 
و مذهبــی مدفون در حرم مطهــر رضوی و یکــی از ورودی های حرم مطهر 
رضــوی )باب الرضا)ع(، باب الجواد)ع(، باب الهادی)ع( و...( برگزار می شــود و 
انتشــارات به نشــر از حضور تمامی نویسندگان برای شــرکت در این مسابقه 

استقبال می کند.
به گفته مدیرعامل به نشر عالقه مندان باید فرمت آثار و داستان های ارسالی را 
در قالب نوشــتاری با پســوند pdf. یا txt. همراه با مشخصات کامل نویسنده 

داستان به پیام رسان بله به شماره ۰۹۰۲۷۶۵۲۰۰8 ارسال نمایند.
وی در ادامــه یادآور شــد: نویســندگان جــوان و نوقلــم و عالقه مندان به 
حوزه داستان نویســی می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر با شماره های 

۰۵1۳۷۶۵۲۰۰8 داخلی ۶۰۳  تماس حاصل فرمایند.
ســعیدی به جوایز این مسابقه اشــاره کرد و افزود: یک کارت هدیه ۵ میلیون 
ریالی برای نفر نخســت، کارت هدیه 4 میلیون ریالی به نفر دوم و کارت هدیه 

۳ میلیون ریالی برای برگزیده سوم این مسابقه درنظر گرفته شده است.
ســعیدی با بیان اینکه سلسله نشســت های عصرانه داستان نویسان رضوی در 
سه شنبه های به نشــر در مدت دو سال برگزاری خود با تشکیل دبیرخانه این 
جلسات اقدام به برگزاری مسابقه داستان نویسی با محوریت داستان های کوتاه 

رضوی کرده است، تصریح کرد: عصرانه داستان نویسان رضوی به دبیری سعید 
تشکری از نویسندگان مطرح کشور در قالب نشست های تبلیغی-ترویجی »در 
پناه کلمات« در آستانه برگزاری هشتادمین نشست، هر هفته میزبان جلسات 
داســتان خوانی با موضوع امام رضا)ع( در فروشگاه مرکزی کتاب و محصوالت 
فرهنگی انتشــارات به نشر در مشهد و با حضور نویســندگان جوان و نوقلم و 

نویسندگان پیشکسوت است.
مدیرعامــل به نشــر با بیان اینکــه ماحصل برگــزاری نشســت های عصرانه 
داستان نویسان رضوی، تدوین کتابی از داستان های نویسندگان نوقلم با عنوان 
»به صرف عصرانه« شــامل ۲۲ داســتان کوتاه رضوی است، خاطرنشان کرد: 
همچنین این انتشــارات بتازگی با تعدادی از نویسندگان جوان حاضر در این 
نشست قرارداد تولید اثر را به امضا رسانده که از این میان کتاب »دل اندرروا« 

به قلم ام البنین ماهر منتشر شده است.
وی با بیان اینکه دغدغه انتشارات به نشر در حوزه تولید آثار با مضامین مذهبی، 
ادبیات دینی و معارف اسالمی، منجر به تولید و تجدید چاپ بیش از ۹۹ عنوان 
اثر با مضامین دین و فرهنگ اســالمی در ۶ ماهه نخســت سال جاری توسط 
به نشــر شده است، خاطرنشان کرد: از نویسندگان و استعدادهای جوان، دینی 

و انقالبی برای چاپ آثار آنان توسط انتشارات به نشر دعوت به عمل می آید.
عالقه مندان برای آگاهی از اخبار به نشر و مشاهده و تهیه سایر محصوالت انتشارات 
 www.Behnashr.com آســتان قدس رضوي می توانند به نشــانی اینترنتی
یا فروشگاه های سطح شهر مشــهد و نمایندگي های سراسر کشور مراجعه کنند؛ 
همچنین سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۳۲۰۹ یا کانال اطالع رسانی به نشر از طریق 
پیامرسان های بله و ایتا به آدرس @behnashr نیز از دیگر راه های برقراری ارتباط 

با این انتشارات است.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات با تأکید بر اینکه هر 
چقدر دستگاه های رســمی  اطالعات بیشتری منتشر کنند منجر به 
جلوگیری از حاکمیت فیک ها می شــود، گفت: بر این اساس مردم یاد می گیرند 
ســواد خود را در ایــن زمینه افزایش دهند و برای کســب صحت اطالعات به 
راســتی آزمایی بپردازند و یکی از اهداف کمیسیون انتشــار و دسترسی آزاد به 

اطالعات، فرهنگ سازی در این حوزه است.
 حسین انتظامی در نشست هم اندیشی با مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات 
عمومی  درباره چگونگی اجرای قانون انتشار دسترسی آزاد به اطالعات، افزود: تمام 
دستگاه های حاکمیتی مشمول این قانون هستند و برخی کانون ها، انجمن ها و 
نظام هایی که به لحاظ قانونی بخش خصوصی محســوب می شوند ولی به دلیل 

اینکه خدمات عمومی  ارائه می دهند نیز شامل این قانون می شوند.
انتظامی  با اشــاره به اینکه کمیسیون انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات فرا 
دستگاهی است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  رئیس آن است، ادامه داد: همت 
ما باید این باشــد که این قانون منحصر به فرد به صورت فرهنگ در میان مردم 
نهادینه شــود زیرا حاکمیت خود را نسبت به مردم مسئول می داند. اگر چه در 
حوزه ارائه اطالعات اختالل هایی وجود دارد و گاهی از این اطالعات سوءاستفاده 
می شود ولی این به معنای قبض اطالعاتی نباید باشد زیرا اجرای قانون انتشار و 
دسترســی آزاد به اطالعات مبنای فرهنگی دارد و نیازمند فرهنگ سازی هم در 
سطح مسئوالن و مردم و هم در سطح کارمندان ادارات و سازمان هاست. در انتشار 

اطالعات باید متوجه حریم خصوصی و استثناها باشیم.

انتظامی:
سوءاستفاده دلیلی 

برای حبس اطالعات 
نیست

مدیر شبکه قرآن و معارف و رئیس شورای معارف سیما از اقدامات الزم چهره خبر
برای پوشش رسانه ای مطلوب مراسم  دهه آخر صفر حرم مطهر رضوی 

خبر داد.
در دیدار جواد شــیخ اکبری، مدیر شبکه قرآن و معارف و رئیس شورای معارف 
سیما با حجت االسالم شریعتی نژاد، معاون تبلیغات اسالمی  و مهدی رضوی کیا، 
سرپرست مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی بر پوشش رسانه ای مراسم 

دهه آخر ماه صفر در حرم مطهر رضوی تأکید شد.
مهدی رضوی کیا، سرپرســت مرکز ارتباطات و رســانه آستان قدس رضوی از 
برگزاری 1۵۰ مراسم در طول پنج روز آخر ماه صفر در حرم مطهر رضوی خبر 
داد و گفت: رواق های الزهرا)س(، حضرت زهرا)س( و دارالحکمه، سه رواقی است 
که با برگزاری ۷۳ برنامه در آن ها به خواهران اختصاص دارد، ضمن آنکه اجتماع 

بانوان شهر نوغان و مراسم تشییع نمادین نیز برگزار خواهد شد.
حجت االسالم شریعتی نژاد، معاون تبلیغات اسالمی  آستان قدس رضوی در این 
دیدار گفت: شعار محتوایی آستان قدس رضوی در مراسم امسال دهه آخر صفر، 
»َفَمَعُکْم َمَعُکْم الَ َمَع َغْیِرُکْم« )پس با شما هستم با شما، نه با غیر شما( »همراه 

با امام در برابر دشمن« است که برگرفته از فرازی از زیارت جامعه کبیره است.
در این دیدار جواد شیخ اکبری، مدیر شبکه قرآن و معارف و رئیس شورای معارف 
سیما نیز از آمادگی کامل رسانه ملی و شبکه های سیما جهت پوشش رسانه ای 
مراســم دهه آخر صفر حرم مطهر رضوی همانند مراسم های دهه کرامت خبر 

داد و گفت:  صدا و سیما خدمت به آستان امام رضا )ع( را وظیفه خود می داند.

بهمناسبتدههآخرصفر
پوشش گسترده 

رسانه ای مراسم  حرم 
رضوی در دستور کار 

شبکه ها

تلویزیون

ادبیات

گفت وگو با موسی بیدج به انگیزه ترجمه »سپیده دم حواصیل« 

ادبیات می تواند سوءتفاهم ها را رفع کند
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