
حدادی در گفت و گوی اختصاصی با قدس:

 امیدوارم مدال المپیکم 
رنگ گنبد امام رضا j باشد

مرد بزرگی است
»یحیی ابوزکریــا« روزنامه نگار و تحلیلگر 
سیاسی برجسته الجزایری با انتشار پستی 
در خصوص سیدحســن نصراهلل دبیرکل 
حزب اهلل لبنان در صفحه شخصی اش در 
توییتر حسابی سروصدا به پا کرده است. 
ابوزکریا در صفحه توییتر خود نوشت: »از 
من پرســیدند نظرت درباره سیدحسن 
نصراهلل چیست؟ گفتم: مرد بزرگی است، اگر در میان صهیونیست ها بود او را 
رهبر خود می کردند، اگر در میان غربی ها بود او را تقدیسش می کردند، اگر در 

میان بودایی ها بود تا مقام قداست او را باال می بردند«.

این فتنه هم خاموش می شود
همزمان با موج ســواری رسانه های غربی 
روی اخبار اغتشاشــات عــراق، جمعی 
از کاربران ایرانــی و عراقی توییتر با داغ 
کردن هشتگ های #العراق_لن_یحترق 
و #ایران_والعراق_الیمکن_الفراق پاسخ 
این رسانه ها را دادند. در ادامه چند نمونه 
از توییت های منتشر شده در این زمینه را 
می خوانید: »اگر تمام دنیا هم در کنار هم جمع شوند باز هم نمی توانند بین 
ایران و عراق جدایی بیندازند، چون دست خدا پشت و پناه مسلمانان است... 
این فتنه هم خاموش می شه، مثل فتنه های سوریه، ایران و داعش و فقط رو 
سیاهیش واسه کسایی می مونه که از این فتنه و تفرقه افکنی حمایت کردند«.

درباره »آتابای«
هــادی حجازی فــر، تصویــری از فیلم 
ســینمایی »آتابای« را در اینستاگرامش 
منتشــر کرده و درباره این فیلم نوشت: 
تدوین »آتابای« به پایان رســید. همزمان 
علیرضا علویان نیز مراحل صداگذاری این 
فیلم را آغاز کرده است. آتابای پنجمین و 
متفاوت   ترین فیلم سینمایی نیکی کریمی 
است که تابستان امسال در شهر خوی جلو دوربین رفت. »یک شب«، »چند 
روز بعد«، »ســوت پایان« و »شیفت شــب« آثار قبلی این کارگردان هستند. 
سحر دولتشاهی، هادی حجازی  فر، جواد عزتی و دانیال نوروش جمع بازیگران 
این فیلم را تشکیل می دهند. آتابای این روزها با سپری کردن مراحل فنی، 

آماده حضور در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر می شود«.

جایی غیر از جهان ما
محمد بحرانی، صداپیشــه جناب خان در 
خندوانه، با انتشار تصویری از دو کفشدوزک 
در صفحه اینستاگرامش نوشت: »این دوتا 
فسقلی رو که روی آسفالت خیابون دیدم، 
پرت شدم به هزار سال قبل که توی کنسرت 
حشرات )یه نمایش عروسکی به کارگردانی 
خانــم مریــم ســعادت( نقــش پینه دوز 
رو داشــتم. بی اغراق بیشتر از پونصد ششــصد تا اجرا رفتیم و بعدش هم یواش 
یواش کار رو تحویل نســل بعدی دادیم. عروسک ها انگار در جایی غیر از جهان 
ما زندگی می کنن. اون ها فارغ از گوینده هاشون، فارغ از گردانندگانشون، فارغ از 
نویسندگانشون زنده اند... زنده بودن، یا حتی خالصه تر، بودن، شاید تنها مفهومیه 

که ارزش اینو داره که »زندگی« رو صرفش کنیم«.

 محمــد تربت زاده  مــردم ترکیه هنــگام تغییر نام 
خانوادگــی ، بدون چــون و چرا از یک قانون صدســاله 
پیروی می کنند. قانونی که می گوید هیچ کس حق ندارد 
نام خانوادگــی »آتاتورک« را برای خود انتخاب کند چون 
لقــب »پدر ترک ها« که مجلس ترکیه حدود 100ســال 
پیش به مصطفی کمال پاشا اهدا کرده، منحصر به اولین 
رئیس جمهور تاریخ ترکیه اســت. رئیس جمهوری که با 
سقوط حکومت چندصدساله عثمانی ها روی کار آمد و به 
اصالحات غربی و ضداسالمی اش در دل بزرگ ترین کشور 

مسلمان نشین آن روزها، معروف شد.

  دیکتاتوری با طعم کراوات
»همه چیزش با همه فرق داشــت و بــه اجدادش یعنی 
تاتار هایی که از اســتپ های روسیه به آسیای صغیر آمده 
بودند، شبیه تر از ترک های امروزی بود«؛ این جمله را یکی 
از نویسندگان سرنوشت آتاتورک درباره او نوشته است. بعد 
هم گفته اســت آتاتورک تمام ویژگی های یک دیکتاتور 
سنتی را یکجا داشت، منتها با این تفاوت که کراوات می زد، 
شــکل و ظاهر امروزی داشت و طوری رفتار می کرد انگار 
دموکرات ترین رهبر روی این کره خاکی است. دیکتاتوری 
که باز به قول همان تاریخ نگار، باتوجه به اجداد تاتاری اش، 
می توانست اسکندر باشد یا چنگیز. یعنی بزند، بسوزاند و 
قتل عام کند، اما سرنوشت طوری رقم خورد که آتاتورک 
در بحرانی ترین سال های حکومت عثمانی متولد شد و در 
میان خرابه های یک امپراتوری شکست  خورده قد کشید تا 
بعدها بشــود منجی مردمی که دلشان لک زده بود برای 
روزهای درخشانی که ترک ها در دنیا یکه تازی می کردند 

و کشورشان لقب »مرد بیمار اروپا« را یدک نمی کشید.

  ناپلئوِن ترکیه
مصطفی کمال پس از دانش آموختگی باید به کالج نظامی 
در اســتانبول می رفت. اســتانبول در آن روزها دو شهر 
متفاوت بود. قسمت آسیایی که به آن اسالمبول به معنای 
شهر اسالمی می گفتند و منطقه اروپایی یا پِرا که اروپایی 
مآب و غربی بود.مصطفای جوان به عنوان روستازاده ای که 
برای نخستین بار پا به شهر گذاشته بود، غرق در جاذبه های 
منطقه پِرا، بیشتر از پیش به فرهنگ غرب عالقه مند شد. 
کمال در همان سال ها زبان فرانسه را آموخت و با ادبیات 
انقالبی این کشور آشنا شد. از همان موقع هم حسابی به 
ناپلئون عالقه مند شد و تصمیم گرفت بشود ناپلئوِن ترکیه!

آن روزها یکی از تأثیرگذارترین چهره های روشنفکری در 
ترکیه »نامق کمال« بود که نوشته های میهن پرستانه اش 
به صورت مخفیانه در دانشگاه ها دست به دست می شد و 
مصطفی کمال هم بدجور شیفته نظریات ناسیونالیستی و 
سکوالر او شده بود. مصطفای جوان در همان ماه های اولیه 
حضورش در استانبول به دلیل فعالیت های سیاسی دستگیر 
شد. هرچند قرار بود او را برای همیشه از خدمت در ارتش 
محروم کنند اما با وساطت مدیر مدرسه نظامی سابقش، 
او را به دمشق که محل تبعید ارتشی های ضدسلطنت بود 
فرستادند. فعالیت های سیاسی آتاتورک در دمشق بیشتر از 
پیش شدت گرفت. کمال در آن سال ها گروه مخفی »وطن 

و حریت« را تأسیس کرد؛ گروهی که با قدرت گیری هرچه 
بیشتر جمعیت اتحاد و ترقی که به وسیله »ترکان جوان« 
پایه گذاری شده بود، مورد بی توجهی قرار گرفت و مصطفی 
کمال ترجیح داد با توجه به شــباهت های میان اهداف و 
خط مشــی این گروه ها، »وطــن و حریت« را منحل و به 

اتحاد و ترقی بپیوندد.

 رهبر اصلی مخالفان
باوجــود اینکه مصطفی کمال علیه ســلطنت با »ترکان 
جوان« همدســت شد اما به دلیل سیاست های این گروه 
در نزدیکی به آلمان و انتقاداتش به این سیاســت از یک 
طرف و مخالفت »انور پاشــا« رهبر اتحاد و ترقی از طرف 
دیگر، هیچ وقت نتوانست راهی به محافل خصوصی ترکان 
جوان پیدا کند. هرچند رهبران گروه ترکان جوان سعی 
می کردند او را از هســته مرکزی گــروه دور نگه دارند اما 
موفقیت های نظامی اش در جنگ جهانی اول به خصوص 
ماجــرای معروف »چنان قلعه« که در آن با گروه کوچکی 
از سربازهای تحت امرش، دربرابر حمله سنگین نیروهای 
دریایی بریتانیا و فرانسه ایستاد و مانع اشغال استانبول شد، 
او را حسابی در میان مردم ترکیه محبوب کرد تا جایی که 
گروه ترکان جوان به حاشیه رانده شد و حاال خیلی ها او را 

رهبر اصلی مخالفان سلطنت می دانستند.

  حکم اعدام
در بحبوحه جنگ جهانی اول و در ســال 1۹۲0 نیرو های 
متفقین بخش های زیادی از اســتانبول را اشغال کردند. 
در همان روزها آخرین مجلِس تحت حکومت امپراتوری 
عثمانــی، منحل شــد. آتاتورک هم از اشــغال پایتخت 
کشورش اســتفاده کرد و همراه با طرفدارهایش به آنکارا 
رفت و با تشکیل مجلسی که از هوادارانش تشکیل شده 
بود، اعالم حکومــت کرد. دولتمردهای عثمانی بالفاصله 
دادگاهی برای محاکمه آتاتورک و هوادارانش در استانبول 
برپــا کردند و دســتور اعدام چندین نفــر از جمله خود 
مصطفی کمال صادر شــد. شاید آن روزها، بحرانی ترین و 
پیچیده ترین روزهای سیاست ترکیه بود چون از یک طرف 
تشــکیالت جدید که خودش را »حکومت مجلس بزرگ 
ملی ترکیه« نامیده بود، قدرت اعمال نفوذ سراسری نداشت 
و از طرف دیگر مشروعیت حکومت استانبول برای آنکه زیر 

سلطه متفقین قرار داشت از بین رفته بود.

  مفتیان حکومتی
در این میان چیزی که دســت باال را در اختیار مصطفی 
کمــال قرار داد، پذیرش معاهده ســور از طرف حکومت 
اصلی بــود. معاهده ای کــه در آن ســرزمین های عرب 
امپراتــوری عثمانی جدا و قیمومیت آن به انگلســتان و 
فرانسه سپرده شد. منطقه ازمیر هم به یونان سپرده شد 
و آناتولی شــرقی هم اعالم استقالل کرد. عالوه بر این ها 
تنگه های بسفر و داردانل بین المللی شده و سرزمین های 
اطراف آن غیرنظامی اعالم شد. نواحی کردنشین شمال 
موصل هم با شــرط خودمختاری در امپراتوری عثمانی 
باقی ماند. آتاتورک هم در این میان انبوهی از مفتیان را با 

خودش همراه کرد تا به حکومتش در آنکارا جلوه مذهبی 
ببخشد. برای مردمی که دین و عزت ملی شان را از دست 
رفته می دیدند، چه کســی بهتر از آتاتورکی پیدا می شد 
که سال ها برای حفظ مناطق از دست رفته ای مثل ازمیر 
جنگیده بود و حاال هم شعارهای ملی و مذهبی اش درحال 
کر کردن گوش فلک بود؟! چند ماه بعد، مجلس استانبول 
زیر فشــار مــردم و آتاتورک، حکومت او را به رســمیت 
شــناخت و آتاتورک پس از سال ها یونیفرم نظامی اش را 
از تن درآورد و با تشکیل حزب »جمهوری خواه خلق«، به 
طور رسمی به عنوان نخستین رئیس جمهور ترکیه آغاز به 
کار کرد و تا روز مرگش، یعنی 10 نوامبر سال 1۹38 در 

این سمت باقی ماند.

  نوسازی از باال
گالدســتون، وزیر امورخارجه انگلیس مدت ها پیش در 
مجلس عوام گفته بود:»تا این قرآن در میان مســلمانان 
وجود دارد ما نمی توانیم به اهداف اســتعماری خود در 
مناطق اسالمی برسیم و باید بســاط قرآن را از جوامع 
اسالمی برچینیم«. بسیاری از کارشناس های سیاسی هم 
با اتکا به همین جمله، می گویند روی کار آمدن آتاتورک 
در ترکیه بخشی از پروژه استعمار نوین بریتانیایی ها بود 
کــه به دنبال آن آتاتورک در ترکیه و رضاخان در ایران، 
با هدف اســالم زدایی روی کار آمدند و با شیوه نوسازی 
از باال، جلوه دموکراتیک و مدرن به حکومتشــان دادند. 
شیوه ای که در آن نوسازی به زور سرنیزه و باتوم، توسط 
دولت و با نظارت یک دیکتاتور انجام می شــود. در این 
روش نوسازی هرچند تغییر در عرصه های دین، اقتصاد 
و آموزش با شــدت دنبال می شود اما در عرصه سیاسی 
و فرهنگــی نه تنها نوســازی چندانی صورت نمی گیرد 
بلکه کشــور دچار عقب ماندگی هم می شود. نمونه اش 
هم اســالمی زدایی های آتاتورک در ترکیه که در قالب 
آن مدارس مختلط شــدند، الفبا از عربی به التین تغییر 
کرد، تقویم گریگوری به تقویم میالدی تبدیل شد، مردم 
مجبور به اســتفاده از نام ترکی به جای عربی شــدند و 
تردد با حجاب در شهر ممنوع شد. عالوه بر این ها، وزارت 
شریعت و دادگاه های مذهبی منحل شدند و نماز خواندن 
به زبان عربی ممنوع اعالم شد! این اصالحات بعدها در 
ایران هم توســط رضاخان با شدت کمتری دنبال شد، 
اما البد به دلیل شــرایط خــاص فرهنگی جامعه ایران، 
رضاخان هیچ وقت نتوانســت مثل آتاتورک، با کراوات، 
موهای آب و شانه شده و ظاهر اتوکشیده تبدیل به یک 
دیکتاتور مدرن شود و برنامه های انگلیس را تمام و کمال 

در ایران پیاده کند!

ُمشت همیشه نمونه خروار نیست!

رقیه توســلی: همکارجان، دفترچه ای را َدَمرو می گذارد روی کیبورد. 
ســرم را باال می آورم. عینکــش را برمی دارد و می گویــد: بفرما. تصمیم 
گرفتم خودم امروز ســوژه نوشــتنت را بدهم. دفترچه جلد خاکستری را 
برمی گردانم و چیزی نمی پرســم. فقط اطاعت امــر می کنم و واو به واو 

جمالت را می خوانم.
به نظرم روایتگر با ریتمی جذاب از پس خاطره نویسی کوتاهش برآمده.

تمام که می شود مشتاق نگاهم می کند: ُخب؟
مــی گویم: چه زوِج باهنری دارید... فقط اینکه اگر به شــما برنمی خورد 
من زوجه های قدیمی که می ماندند توی خانه باالی ســر بچه هایشان را 
ترجیح می دهم. خانوم همکار دفتر خاطرات را پس می گیرد و با چشم غره 
مــی رود، اما صداهای داخل دفترچه انگار برعکس او می آیند و دور و برم 

را پُر می کنند.
صداهای شفاف، پشت هم سرازیر می شوند. نمی دانم چه خبر شده واقعاً؟

صدای پــدری می آید که چون محــل کارش در خانه اســت، مادر هم 
می شــود... مثاًل صبح ها دســت و روی کودکانش را می شوید و می پرسد 

صبحانه چه می خورند؟
َسر خوردن عسل و نیمرو و شیر و نشستن پای کارتون، قربان صدقه شان 
می رود. بعد صدای جنِگ برادرانه می آید و ســکوت و صلح. کمی اوضاع 
خانه که به ثبات می رســد، صدای کلیدهای کامپیوتر بلند می شود یعنی 
کــه پدر دارد کار می کنــد، پروژه گرافیکی. البته اســترس پخت غذای 
ظهرانه اگر دست از سرش بردارد. بعد صدای شستن برنج و باز شدن در 

یخچال و برداشتن چند تکه مرغ برای ته چین باقالی پلو.
ایــن ور و آن ور را نگاه می کنم. خیاالتی نشــده ام. صداهــا به وضوح و از 
نزدیک شنیده می شوند. صدای قدم های پدری که بارها از پشت سیستم 
بلند می شــود و می رود سمت تلفن که گوشــی را بردارد، سمِت آیفون، 
ســمت غذایی که انگار به جلز و ولز افتاده، ســمت پسرک کوچک تر که 
رفته دستشــویی، سمت اتاق بچه ها که ســر تبلت آنجا دعواست، سمت 
ماشین لباسشویی که سوت می کشد، سمت ظرف های کثیف که استکانی 

بشوید حداقل برای چای کیسه ای.
نمی توانم به میز خانوم همکار سرک نکشم. سخت مشغول ترجمه است. 

سخت مشغول پدر بودن است.
نفس عمیق می کشــم و همین که تصمیــم می گیرم از حل معادله چند 
مجهولی زندگی آدم ها دســت بردارم؛ صداها تمام می شوند، راز دفترچه 

خاکستری و همه بایدها و نبایدها هم.
»خانوم ســعادت« با چای های لب ســوزش به موقع از راه می رسد. وقتی 
آبدارچی استکانی مرحمت می کند، نمی توانم باز به فکر فرو نروم. به این 

فکر که آیا حق دارم روی نام خانوادگی این عزیز، متمرکز شوم یا نه؟
پ.ن: کم می دانیم... قاضی القضات نیستیم که تشخیص درست و غلط با 
ما باشد... با ما که فقط دو صفحه از دفترچه ۲14 صفحه ای را خوانده ایم.

مهم: در زندگی آدم ها سفر نکنیم. ُمشت همیشه نمونه خروار نیست!
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ورزش

ایران با شکست 6 بر3 اسپانیا 
قهرمان جام بین قاره ای فوتبال ساحلی شد 

قدرت نمایی یوزهای ایرانی 
در حاشیه خلیج همیشه فارس

 گفت وگو با اکبر صحرایی درباره رمان تازه اش با موضوع یک شهید مدافع حرم

این کتاب »جنگ و صلح« من است

خرج کردن از کیسه خدا
من به عنوان شاعر بارها پیش آمده است که در معرض محبت های مردم قرار 
گرفته ام. بیشــتر اوقات این محبت ها به همان سالم و علیک و عکس گرفتن 
محدود می شــود، ولی گاهی کســی آدم را دعوت می کند و برای آدم هزینه 
می کند. اصوالً هر سطحی از آشنایی موجب برخورداری هایی می شود. مثالً وقتی 
ما به عنوان یک راننده وارد تعمیرگاه یک آشنا می شویم ممکن است او برای ما 
تخفیف هایی در نظر بگیرد و محبت ویژه ای به ما داشته باشد. آشنایی قدرت 
می آورد اما منشأ این قدرت چیست و استفاده از این قدرت چقدر درست است؟

اینکه بگوییم به طور کلی استفاده از اقتدار ناشی از آشنایی نادرست است، خیلی 
معقول به نظر نمی رسد. خدا آدم ها را اجتماعی آفریده است و اجتماع مهم ترین 
شاخصه اش انس است. انس قدرت می آورد. اگر ما به کسی دلبسته باشیم مقهور 
او هستیم، صرف نظر از اینکه او هم به ما دلبستگی دارد یا نه، اراده او را به طور 
طبیعی در بخشی از حیات خود اعمال می کنیم. مهربانی یکسویه همان مورد 
سوءاســتفاده قرار گرفتن است. به نظر می رسد آن که با کسی آشنا می شود و 
به این آشــنایی ادامه می دهد در وجود او خیر را دیده اســت. خیر سرچشمه 
خدایی دارد و ما به میزانی که از کسی خیر می بینیم به آشنایی خودمان با او 
تداوم می دهیم و عمق می بخشیم. برخوردار شدن از مواهب ناشی از آشنایی، 
برخورداری از کارت اعتباری خیر است و به تعبیری می توان گفت خرج کردن از 
کیسه خداست. ما به قدر خدایی بودنمان می توانیم در دل های دیگران راه پیدا 
کنیم و آن ها در برابر ما خاضع می شوند، به ما امکانات می دهند و برای ما وقت 
می گذارند. در مقابل ما هم خیر را در وجود دیگران می بینیم و برای آن ها وقت 
می گذاریم. طاهره صفارزاده، شاعر ارجمند ما گفته است: »سالم نام پاک خداوند 
است«. سال هاست فکر می کنم ما در بازی آشنایی و شناخته شدن و شهرت و 
محبت، داریم اسم رمزهایی را به کار می بریم که خدا به ما داده است؛ حاال هر 
قدر سطح آشنایی با ما باال برود به طور طبیعی اعتبار بیشتری پیدا می کنیم. 
حتی اگر این آشنایی به واســطه زیبایی چهره یا صدای ما باشد، این زیبایی 
اعتباری است که خدا به ما داده است. در مقابل این اعتبار وظیفه ما چیست؟ ما 
به طبع می توانیم به شرط شکرگزار بودن و انجام مسئولیت هایی که به این نعمت 
مربوط است، از مواهب نعمت هایی که خدا به ما داده است برخوردار باشیم، ولی 
هر نوع غفلت ما در این بازی، خیانت و ناسپاسی به صاحب اصلی نعمت است. 
اخالق شهرت و فلسفه شهرت از آن گمشده های ما در مسائل اجتماعی است 
که باید اهل خرد در این باره بیندیشند و ما را نسبت به مسئولیت های ابدی مان 

در این حوزه روشن کنند.

»مصطفی کمال آتاتورک« 10 نوامبر سال 1938 درگذشت

دیکتاتور اتو کشیده

ایران با شکست 6 بر3 اسپانیا قهرمان جام بین قاره ای فوتبال ساحلی شد

قدرت نمایی یوزهای ایرانی 
در حاشیه خلیج همیشه فارس

»مصطفی کمال آتاتورک« 10 نوامبر سال 1938 درگذشت

دیکتاتور اتو کشیده

روزمره نگاری

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها

ورزش: تیم ملی فوتبال ســاحلی ایران موفق شد با شکست اسپانیا در فینال، 
قهرمان رقابت های جام بین قاره ای فوتبال ســاحلی شــود. فینال رقابت های 
نهمین دوره فوتبال ســاحلی جام بین قاره ای دیشب در امارات میان تیم های 
ایران و اسپانیا برگزار شد که این دیدار جذاب و دیدنی با نتیجه 6 بر 3 به سود 
ساحلی بازان ایران به پایان رسید.گل های ایران را در این بازی مصطفی کیانی، 
سعید پیرامون، محمد علی مختاری، بهزادپورو محمد احمدزاده به ثمر رساندند.
ســاحلی بازان ایران موفق شدند با 6 تایی کردن اسپانیا عمالً در حاشیه خلیج 
فارس بار دیگر قدرت نمایی کنند. ایران در نیمه نهایی امارات را شکست داده بود. 

امارات در رده بندی روسیه را دو بر یک شکست داد و سوم شد.

...همین صفحه
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سینا حســینی: احســان حدادی با هدف آغاز اردوی 
تدارکاتی خود، تمرینات آماده سازی اش را در ورزشگاه امام 
رضا )ع( شروع کرد. باهماهنگی فدراسیون دو و میدانی و 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی، حدادی پرتاب های خود 
را در این ورزشگاه آغاز کرد تا نخستین پرتابگری باشد که در 

استادیوم امام رضا )ع(، دیسک پرتاب می کند.

امکانات  منحصر به فرد
احسان حدادی که دیروز در استادیوم امام رضا)ع( تمریناتش 
را پیگیری کرد ضمــن تعریف و تمجیــد از امکانات این 
اســتادیوم مدرن گفت: هدف از برگزاری این اردو، کسب 
اجازه از امام مهربانی ها و اســتارت برای شروع نخستین 
دوره تمرینات بود. بعد از مشهد، اردویی را در کیش برگزار 
می کنم و پس از آن، اردوهای برون  مرزی آغاز خواهد شد 
و تمرینات را پیگیری می کنم. نایب  قهرمان المپیک 2012 
لندن خاطرنشان کرد: استادیوم امام رضا)ع( امکانات منحصر 
به فردی دارد که برای مسابقات بین المللی عالی است و جا 
دارد از مسئوالن آستان قدس رضوی تشکر ویژه ای داشته 
باشم برای احداث این مجموعه و اینکه اجازه دادند من در 
این مکان تمرینات خود را شروع کنم. حدادی وعده برگزاری 
مسابقات بزرگ دو و میدانی در مشهد را داد و عنوان کرد 
در حال برنامه ریزی این مســابقات هستیم و کار دعوت از 

چهره های معروف را خودم بر عهده دارم.

تورنمنت بین المللی در مشهد
احسان حدادی با اشاره به امکانات مدرن ورزشگاه امام 
رضا )ع( تأکید کرد با وجود چنین ورزشــگاهی جا دارد 
یک تورنمنت بزرگ بین المللی در این مجموعه برگزار 
شود، شک ندارم که قهرمانان بسیار بزرگ جهان با توجه 
به شــرایط و امکانات موجود در این ورزشگاه و شرایط 
جغرافیایی آن دوســت دارند در این ورزشگاه به رقابت 
بپردازند، چون این ورزشــگاه قابلیت ثبت رکورد جدید 
را دارد. مربیان بزرگ دنیا برای شرکت ورزشکاران زیر 
نظر خود در این ورزشگاه های این مدلی توصیه فراوانی 
دارند که حتماً در این ورزشگاه ها مسابقه دهند. امیدوارم 
که این تورنمنت به زودی در این ورزشگاه برگزار شود تا 
شاهد ثبت رکوردهای بزرگ در دو و میدانی باشیم. این 
تورنمنت می تواند فضای ویژه ای برای خراسان رضوی 
به وجود بیاورد و سبب رشــد و ترقی این رشته ورزشی 

در مشهد باشد.
رنگ مدال

حدادی در پاســخ به این پرســش که تصور می کنی با 
تمرینات فشرده ای که در پیش داری، در المپیک توکیو 
چه مدالی بدست بیاوری گفت: امیدوارم رنگ مدالم رنگ 
گنبد امام رضا)ع( باشد، من از روزی که به مشهد آمدم 
نذر کردم تا امام رضا )ع( کمــک کند تا افتخاری بزرگ 
برای دو و میدانی ایران، خودم و مردم ایران بدست آورم، 
به شخصه اگر مدال خوشرنگ طالی المپیک را بدست 
آورم کلکسیون افتخاراتم تکمیل می شود. اعتقاد دارم 
که می توانم با کمی سختی و تالش این مدال خوش رنگ 

را بدست آورم.

تبریک به مشهدی ها
حدادی در ادامه ســخنانش به عالقه مندی ویژه مردم 
مشهد به رشــته دو و میدانی اشــاره کرد و در این باره 
گفت: انصافاً مردم مشهد خیلی ورزشی هستند، من در 
مدتی که در مشهد هستم هر جا رفتم با سؤاالت جالب 
مردم درباره ورزش و دو و میدانی رو به رو شــدم، اولش 
باور نمی کردم مردم مشهد این قدر ورزشی باشند، انصافاً 
لیاقت مردم مشهد داشتن چنین ورزشگاهی است، ای  
کاش ما در تمام شهرهای ایران چنین امکاناتی داشتیم 

که مجبور نباشیم برای تمرینات به کشورهای دیگر سفر 
کنیم. اگر ما در چند شهر دیگر چنین امکاناتی داشتیم 
چه لزومی داشت به شهرهای دیگر دنیا برویم و از خانواده 
و مردم ایران دور بمانیم. امکانات برای پیشرفت ورزشکار 
بسیار مهم اســت. امیدوارم در آینده ای نه چندان دور 
شاهد ایجاد ورزشگاه های مدرن دیگر نظیر این ورزشگاه 

در همه جای ایران باشیم.

مشکالت ارزی
وی در پاسخ به اینکه آیا مشکالت ارزی، دردسری برای 
برگزاری اردوهای برون مرزی حدادی به وجود آورده یا 
نه، خاطرنشــان کرد: درک می کنم که در کشور درگیر 
مشــکالت ارزی و اقتصادی هســتیم ولی موفقیت در 
رقابت های المپیک نیاز به آمادگی کامل دارد و هیچ وقت 
نمی گویند که فالن ورزشکار درگیر مشکالتی خاص مثل 
تحریم و... بوده که نتوانســته موفق عمل کند. از سراسر 
دنیا ورزشکاران با 100 درصد آمادگی حضور می یابند و 
امیدوارم من هم بتوانم با آمادگی 100 درصدی در توکیو 
حضور یابم، زیرا آرزوی احسان حدادی دیگر حضور در 
المپیک نیســت، بلکه به دنبال حضوری موفق و کسب 

مدال در المپیک هستم.

قدردانی فدراسیون دو و میدانی از تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی

ایرج عرب، سرپرست فدراسیون دو و میدانی در خصوص 
همکاری تربیت بدنی آســتان قدس رضــوی گفت: آغاز 
تمرینات قهرمان پرتاب دیسک آسیا در ورزشگاه امام رضا)ع( 
و همکاری مسئوالن و دست اندرکاران تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی برای حضور احسان حدادی در این ورزشگاه 
بی شک نوید روزهای خوب و تعامالت سازنده دستگاه های 
مختلف کشور برای حمایت از ورزش دو و میدانی ایران را 
دارد. وی ضمن قدردانی از تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
گفت: ورزشگاه امام رضا )ع( با توجه به ظرفیت های موجود 
می تواند موجب برقراری ارتباط مؤثر در برگزاری رقابت های 
بین المللی دو و میدانی و همچنین برپایی اردوهای آماده 
سازی ملی پوشان ایران و سایر کشورها باشد. به طور یقین با 
همکاری و دلسوزی مسئوالن خدوم این مجموعه، یادگاری 
در برگ زرین خدمات آستان قدس رضوی به ورزش کشور 

خواهد بود.

حدادی در گفت و گوی اختصاصی با قدس:

امیدوارم مدال المپیکم رنگ گنبد امام رضا j باشد

مذاکره اریکسن با یونایتد در ژانویه
ورزش:رسانه اسپانیایی El Desmarque مدعی شد کریستین اریکسن، ستاره 
دانمارکی تاتنهام که از تابستان گذشته عالقه زیادی به پیوستن به رئال مادرید داشت 
ولی انتقال مد نظر او در تابستان انجام نشد، از صبر و انتظار برای دست به کار شدن 
رئالی ها خسته شده و برای انتقال به منچســتریونایتد در ماه ژانویه با قراردادی به 

ارزش 42 میلیون پوند با این باشگاه انگلیسی مذاکره کرده است.
اریکسن سال پایانی قرارداد خود با تاتنهام را پشت سر می گذارد و می تواند در پایان 

فصل جاری به عنوان بازیکن آزاد این تیم را ترک کند. 

فرانک لمپارد: من هم خرافاتی هستم
ورزش: فرانک لمپارد، سرمربی چلسی درباره رفتارهای خاص و خرافی خود پیش از مسابقات 
چلسی و در زمان آماده سازی تیم صحبت کرد و گفت او هم مثل عده زیادی از سرمربی های 
قبلی چلسی، برای موفقیت در بازی های تیمش به رفتارهایی خاص و خرافی اعتقاد دارد و 
معتقد است با این کارها تیمش در زمین بهتر نتیجه می گیرد. فرانک لمپارد فاش کرد صبح 
روزی که تیمش بازی دارد، سگ خانگی اش را مدت زیادی برای پیاده روی می برد و این به 
او کمک می کند تا آرامش فکری پیدا کند.او  کفش هایی که سر تمرین می پوشد را استفاده 

می کند و یک سری نکات کوچک دیگر که بعضی از آن ها خیلی عجیب هستند.

دوران بازنشستگی مسی در بارسا
ورزش: خوســپ ماریا بارتومئو در یک مصاحبه درباره آینده لیونل مسی صحبت 
کرد. رئیس باشگاه بارسلونا گفت: رهبر ما دو تا سه فصل دیگر، لیونل مسی خواهد 
بود. با این حال درست است که بازیکنان جوان به تیم اضافه می شوند. بازیکنانی از 
خارج به تیم می پیوندند. همچنین برخی به الماسیا تعلق دارند. ما خیلی خوشحالیم 
چون برای دوران پس از مسی آماده هستیم. بارتومئو در ادامه اعالم کرد که ستاره 
آرژانتینی پس از بازنشستگی اش در بارسلونا خواهد ماند. او گفت: مسی زمانی که 

فوتبالش به پایان رسید هم با باشگاه مرتبط خواهد بود. 

ونگر: هفته آینده با بایرن مونیخ مذاکره می کنم
ورزش: آرســن ونگر که در روزهای اخیر اخباری مبنی بر خــط خوردن نامش از 
فهرست نامزدهای احتمالی برای هدایت بایرن مونیخ توسط این باشگاه مطرح شده 
بود، اخبار مورد اشــاره را تکذیب کرده و گفت بعد از صحبت کردن درباره هدایت 
بایرن مونیخ با کارل هاینتس رومینیگه، نایب رئیس این باشگاه قرار است هفته آینده 
در این باره با مدیریت باشگاه مذاکره کند. او گفت: ایجنت ندارم و تنها کسی که در 
این ماجرا از طرف من صحبت می کند خودم هستم .من بکن باوئر، رومینیگه و اولی 

هوینس را 40 سال است که می شناسم.

سینا حسینی: فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی 
برای بازی مقابل عراق نکات مبهم بسیار زیادی به دنبال دارد اما 
مسئوالن فدراسیون و در رأس آن مهدی تاج معتقد است که این 
فهرست را مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی تأییده 
کرده و بازیکنان برابر سلیقه و نقطه نظرات فنی وی و همکارانش 
انتخاب شده است در حالی که شواهد نشان می دهد سرمربی 
تیم ملی در نگارش این فهرست کمترین نقش را ایفا کرده است.

فهرست ویلموتس یا فهرست فدراسیون؟
اما چرا منتقدان فوتبال ایران بر این عقیده اند که فهرست تیم ملی 
توسط ویلموتس انتخاب نشده است؟ این طیف بر این باورند که 
مارک ویلموتس در هفته های اخیر بیشتر از آنکه به فکر زیر نظر 
گرفتن رقابت های لیگ برتر باشد، تمرکزش روی بندهای مالی 
قراردادش بود از این رو زمان کافی برای آنالیز بازی های لیگ برتر 
را در اختیار نداشت و بعید به نظر می رسد که مرد بلژیکی فهرست 
جدید تیم ملی را نوشته باشد. غیبت طوالنی وی به دلیل عدم 
پرداخت مطالباتش سبب شد او به موضوعات مهم تری از جمله 
قطع همکاری و فسخ قراردادش با فدراسیون فکر کند تا دعوت 

از نفرات مدنظرش برای بازی با عراق!
در این بین بعضی مدعی شدند از آنجا که زمان به سرعت در حال 
گذر بود و برنامه ریزی آمادگی تیم ملی قبل از بازی با عراق به 
دلیل غیبت ویلموتس در حال سپری شدن بود، این فهرست با 
همفکری وحید هاشمیان و بعضی مسئوالن فدراسیون فوتبال 
تنظیم شد تا مقدمات برگزاری اردوی تیم ملی فراهم شود. اتفاقی 
که بدون تردید اگر صحت داشته باشد دخالت مستقیم در حوزه 
تصمیم گیری سرمربی تیم ملی خواهد بود و می تواند در آینده 

به محل اختالف جدی تبدیل شود.

 ترابی یا امیری
با وجود عدم شفاف سازی الزم از سوی مدیران فدراسیون و 
ابهامات متعدد در خصوص فهرست بازیکنان دعوت شده به 

اردوی تیم ملی می توان به موضوع عملکرد بازیکنان دعوت 
شده به اردوی تیم ملی هم اشاره داشت که نشان می دهد 
کارشناســی الزم برای انتخاب بعضی نفرات به درســتی 
صورت نگرفته است. به عنوان مثال در شرایطی که بسیاری 
از منتقدان بر این باور بودند که در فهرست جدید تیم ملی 
برای دیدار با تیم ملی عراق مهدی ترابی به جمع ملی پوشان 
اضافه خواهد شد این اتفاق رخ نداد و در اوج تعجب وحید 
امیری که در حال حاضر در دوران افت فنی قرار دارد به تیم 
ملی دعوت شد. مقایسه آماری بین مهدی ترابی )دو گل، سه 
پاس  گل در هفت بازی( و هافبک هایی که به تیم ملی دعوت 
شدند، نشان می دهد هافبک پرسپولیس مستعد حضور در 

فهرست جدید تیم ملی بود.

مظاهری یا حسینی
در ارتباط با دعوت از رشید مظاهری هم همین ابهام وجود 
دارد، مظاهری در دو هفته اخیر رقابت های لیگ برتر 6 بار 
شاهد فرو ریختن دروازه اش از سوی بازیکنان حریف بوده 
است اما با این حال سید حسین حسینی دروازه بان موفق 
استقالل در هفته های اخیر در این فهرست جایی ندارد تا این 
ابهام نیز به فهرست ابهامات موجود در فهرست جدید تیم 

ملی اضافه شود.

شهر خودرو بدون نماینده
یکی دیگر از چالش های فهرست جدید تیم ملی؛ بی توجهی به 
بازیکنان شهرخودرو است، نویسندگان فهرست تیم ملی همانند 
دوره های قبلی شاگردان یحیی گل محمدی را مورد بی مهری 
خود قرار دادند تا تیم دوم جدول رده بندی لیگ نوزدهم بازهم 
نماینده ای در تیم ملی بزرگساالن نداشته باشد، موضوعی که با 
واکنش تند یحیی گل محمدی مواجه شد تا برای چندمین بار 
او به این مسئله معترض شود و برای کادر فنی تیم ملی خط و 

نشان بکشد.

امیر محمد ســلطان پور: قهرمــان آذربایجانی 
کشــتی جهان و المپیک دیروز به افتخاری بزرگ در 
زندگی اش دست یافت و به نخستین ورزشکار خارجی 
تبدیل شــد که مدال هایش را به موزه امام مهربانی 
ها تقدیم کرد. دیروز در ســالن همایش های آستان 
قدس رضوی و طی مراسمی با حضور مسئوالن آستان 
قدس رضوی و مدیران ورزش استان و هیئت کشتی 
خراسان رضوی جبرئیل حسن اف با افتخار پنج مدال 
خود را که شــامل برنز المپیک و چهار مدال جهانی 

است را تقدیم موزه آستان قدس رضوی کرد. 
هادی عامل ، مجری این مراســم در ابتدا ضمن بیان 
خاطراتی از گزارش های کشــتی این ورزشکار شیعه 
گفت: حسن اف جزو کشــتی گیران با خالق دنیای 
کشتی است به معنای واقعی پهلوان است و با اقتدا به 
موالی متقیان  گوشــه هایی از مرام و منش پهلوانی 
را در ورزش حرفه ای به نمایش گذاشــته است. وی 
افزود : حسن اف برای این اقدام خود تحت فشارهای 
زیاد سیاسی قرارداشــته با این حال عنوان کرده این 
فشارها تأثیری برعزم و اراده او برای این کار نداشته و 
با افتخار و از صمیم قلب این مدال ها را به موزه امام 

رضا)ع(تقدیم می کند. 

حسن اف: از صمیم قلب مدال هایم را اهدا کردم
این کشــتی گیر مســلمان در مورد اهدای مدال های 
خود به موزه حضرت رضا)ع( گفت: خیلی خوشــحالم 
که این امکان برای من فراهم شــد تــا به آرزوی خودم 
برســم و مدال هایم را به امام رضا)ع( تقدیم کنم. وی 

افزود: بارها به مشهد ســفر کرده است و با وجود ارادتی 
که به ائمه اطهار دارد اما همیشه از امام مهربانی ها مدد 
جسته و با تمام محدودیت ها از صمیم قلب افتخاراتش 
را پیشکش درگاه امام هشتم می کند. وی در پایان گفت: 
دعایم این است که همیشه در حمایت امام رضا)ع( باشم 

و در میادین بزرگ زندگی ام به من کمک کنند.

مجموعه ای نفیس از افتخارات
اهدای مدال به آستان مقدس امام هشتم)ع( با اهدای 
مدال های مرحوم تختی آغاز شد، وی به دلیل ارادتی 
که به حضــرت ثامن الحجج)ع( داشــت وصیت کرد 
مدال هایش به آســتان قدس هدیه شود و بنای اقدام 
ماندگار وقف افتخار و تالش را بــرای همه قهرمانان 
ایران رقم زد. عالوه بر مــدال، بازوبند، کاپ، تندیس 
و توپ طال به این گنجینه ارزشــمند افزوده شــده 
اســت، مدال قهرمانی کمیل قاســمی و مدال طالی 
حســن یزدانی، مدال هــای اهدایی مرحــوم جهان 
پهلوان تختی، مدال های جانبازان ســرفراز و قهرمان 
کشــورمان، جام قهرمانی بیســتمین دوره مسابقات 
قهرمانی تکواندو جهان، توپ طالی خداداد عزیزی و 
مهدی طارمی، 2۸ مــدال علیرضا نصرآزادانی، مدال 
قهرمانی مجید خدایی و علیرضا دبیر و .... بخشــی از 

این مدال هاست.
گفتنی اســت که دراین مراسم حســن رنگرز، مجید 
خدایی و فــرزاد فتاحی ، مدیــرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی و مسئوالن رسانه ای و روابط عمومی 

آستان قدس رضوی حضور داشتند. 

سؤال اصلی قبل از بازی با عراق

چه کسی فهرست ویلموتس را نوشت؟
گزارش قدس از اهدای مدال های »حسن اف « به موزه آستان قدس رضوی

مدال عشق  بر گردن »جبرئیل«

مجید موالیی: سال هاست که از لیگ برتر فوتبال ایران به 
عنوان لیگ حرفه ای یاد می شود و از این بابت باشگاه ها باید 

الزامات حضور در لیگ حرفه ای را رعایت کنند.
 کاری نداریم که آیا واقعاً این الزامات و دستورعمل های حرفه ای 
مورد توجه باشگاه ها، سازمان لیگ، کمیته نقل و انتقاالت و در 
نهایت فدراسیون فوتبال قرار می گیرد یا نه. اما در پایان هفته 
دهم شاهد یک تغییر بسیار مثبت در رویکرد مربیان به عنوان 

یکی از اجزای این لیگ حرفه ای بودیم.
در حوزه مربیان و کنفرانس های خبری قبل و بعد از بازی و 
گفتمان انجام شــده در این زمینه نقدهای زیادی می شود. 

چرایی برگزار شدن کنفرانس های خبری مربیان خود بحث 
مفصل و طوالنی دارد اما اتفاق ویژه ای که از آن یاد می کنیم 
و نیاز است به آن پرداخته شود صحبت های امیر قلعه  نویی 
سرمربی سپاهان است در کنفرانس خبری پس از بازی این 

تیم با تراکتور تبریز.
 خبرنگاری از دنیزلی، مربــی تراکتور به علت حضور نیافتن 
در کنفرانس مطبوعاتی و ســایر موارد گالیــه می کند اما 
ســرمربی ســپاهان در رویکردی فرهنگی و البته حرفه ای 
خطاب به خبرنگاران می گوید دنیزلی میهمان ماســت و ما 
مؤظف به حفظ حرمت میهمان هستیم. این ادبیات حرفه ای 

است. شاید شما خالف این ادبیات را هم از قلعه نویی شنیده 
باشــید. دقیقاً نکته همینجاســت. ادبیات جدید قلعه نویی 
حرفه ای و مناســب با شئون ورزش اســالمی است. وقتی 
گفتمان او را به نقد می کشــیم مؤظف هستیم نگاه حرفه ای 
و انســانی او را هم مورد توجه قرار دهیم. در مسیر حرفه ای 
شــدن لیگ مربیان و بازیکنان در اولویت هســتند چون نه 
تنها خودشــان بلکه دیدگاه ها و صحبت هایشــان جرقه ای 
اســت در هیاهوی درگیری های حاشــیه فوتبال مبنی بر 
احترام و تکریم مربیان حریف و مربیان کارنامه دار خارجی 

و میهمان.

ضد  حمله

محرومیت گابریل کالدرون 
ورزش: گابریل کالدرون که در هفته های اخیر با اظهارات بی محابای خود، با 
توبیخ از سوی کمیته انضباطی مواجه شده بود، اینبار با رأی قطعی فدراسیون 

و این کمیته از همراهی تیمش به مدت یک جلسه محروم شده است.

اعتصاب بازیکنان استقالل به خاطر مسائل مالی
ورزش: در حالی که قرار بود دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقالل از دیروز 
آغاز شود، بازیکنان این تیم در محل تمرین حاضر شدند اما در اعتراض به 
مشکالت مالی تمرین نکردند.بعد از پیروزی پر گل استقالل برابر صنعت نفت، 
آندره آ استراماچونی، سرمربی و وریا غفوری، کاپیتان این تیم هم درباره مسائل 

مالی تیم شان حرف زدند و به پرداخت نشدن مطالبات شان اعتراض کردند.

فوتسال ایران در رده چهارم جهان 
ورزش: تیم ملی فوتسال ایران با یک پله صعود نسبت به ماه گذشته، در رده 
چهارم جهان ایستاد. سایت »futsalworldranking« دیروز جدیدترین 
رده بندی تیم های ملی فوتسال را اعالم کرد که تیم کشورمان با کسب هزار و 
644 و یک امتیاز بیشتر نسبت به رده بندی ماه گذشته، با یک پله صعود در رده 
چهارم جهان قرار گرفت. ایران همچنان در رده آسیا اول است. برزیل،اسپانیا و 

روسیه در رده اول تا سوم برترین تیم های جهان قرار گرفته اند.

3 گزینه جدید برای خط حمله پرسپولیس
ورزش: مسئوالن باشگاه پرسپولیس برای جذب مهاجم به این تیم در 
حال حاضر روی سه بازیکن به جمع بندی رسیدند. به گزارش فارس از 
سه بازیکن مورد نظر پرسپولیسی ها دو بازیکن متعلق به آمریکای جنوبی 
هستند و یک بازیکن هم اروپایی است. باید دید درنهایت کدام مهاجم در 
نیم فصل به پرسپولیس ملحق خواهد شد. گفتنی است، مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس مذاکرات و اقدامات خود را برای فســخ قرارداد جونیور در 

روزهای قبل آغاز کرده اند.

موافقت ویلموتس با درخواست استیلی
ورزش: هافبک تیم فوتبال سپاهان به دلیل حضور در اردوی قطر تیم 
ملی امید توســط ویلموتس به تیم ملی بزرگساالن دعوت نشد. امید 
نورافکن در اردوی قبلی تیم ملی بزرگساالن توسط ویلموتس دعوت 
شد و از اردوی امید به تمرینات تیم ملی بزرگساالن اضافه شد، اما اینبار 
نام وی در بین اسامی مدعوین به تیم ملی بزرگساالن دیده نمی شود.

از آنجا که اســتیلی چند روز پیش اعالم کرد از ویلموتس خواسته تا 
بازیکنان تیم امید را به تیم ملی بزرگساالن دعوت نکند به همین علت 
نورافکن به اردوی تیم ویلموتس دعوت نشده تا تیم ملی امید را در این 

اردو همراهی کند.

توافق نهایی شاهین بوشهر با سرمربی کروات
ورزش: به نقل از روابط عمومی باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، مطابق اعالم 
سعید مسیگر مدیرعامل باشگاه و با توجه به مذاکرات انجام شده، توافق نهایی 
با میشو کریستیچوویچ، سرمربی جدید تیم حاصل شده و او تا روز دوشنبه وارد 
بوشهر خواهد شد. تمرینات شاهین از روز سه شنبه زیر نظر سرمربی جدید 
آغاز می شود. طبق گفته مسیگر و با توجه به خالی بودن فهرست تیم، جذب 
دو بازیکن جدید تا قبل از نیم فصل در دستور کار قرار دارد که با تصمیم کادر 

فنی جدید، این کار عملی خواهد شد.

موافقت تاج با استعفای حسن زاده
ورزش: رئیس فدراســیون فوتبال با قدردانی از زحمات و تالش های 
بی شائبه دکتر اسماعیل حســن زاده در دوران تصدی ریاست کمیته 
انضباطی، با توجه به انتصاب وی در مســئولیت جدید به عنوان معاون 
قضایی و رئیس حوزه ریاســت رئیس کل دادگســتری استان تهران با 
استعفای نامبرده موافقت کرد. رئیس فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای 
در پاسخ به تقاضای دوباره دادگستری استان تهران با عنایت به مسئولیت 
جدید دکتر حســن زاده در آن نهاد، با اســتعفای وی از ریاست کمیته 

انضباطی فدراسیون فوتبال موافقت کرد.

خبر خوش برای سرخابی های پایتخت
ورزش: به نقل از باشگاه استقالل، با توجه به مشکالت مالی فراوان باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس و طبق پیگیری های انجام شده توسط وزیر ورزش و 
جوانان، صبح دیروز جلسه ای در دفتر معاونت ورزش قهرمانی بین مدیران دو 
باشگاه بزرگ پایتخت و مدیران اپراتور همراه اول برگزار شد. در این نشست 
پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد در 4۸ ساعت آینده نسبت به پرداخت 

مطالبات دو باشگاه اقدام الزم انجام شود.

منهای فوتبال

هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس
لیورپول - منچسترسیتی

   یکشنبه 19 آبان-ساعت: 20:00 از شبکه ورزش

مقدماتی جام جهانی جوانان
ایران - امارات

 یکشنبه 19 آبان-ساعت: 17:45 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

استکی تا المپیک سرمربی تیم ملی بوکس ماند
ورزش:علیرضا استکی اواخر خرداد سال جاری به عنوان سرمربی 
تیم ملی بوکس ایران منصوب شد ولی حاال فدراسیون بوکس اعالم 

کرده که تا المپیک 2020 به کار خود در این تیم ادامه خواهد داد.

 همگروهی ایران با روسیه، کوبا و قزاقستان 
در جام جهانی کشتی فرنگی

ورزش: بر اساس قانون جدید اتحادیه جهانی کشتی، تیم هایی که عناوین 
اول، چهارم، پنجم و هشتم رقابت های جهانی را از آن خود کرده باشند، در 
جریان رقابت های جام جهانی 201۹ در یک گروه قرار می گیرند و تیم های 
دوم، سوم، ششم و هفتم رقابت های قهرمانی جهان نیز در یک گروه به 
رقابت با یکدیگر می پردازند. با این اوصاف تیم های ایران، روسیه، قزاقستان 
و کوبا در یک گروه و تیم های ازبکستان، گرجستان، ژاپن و مجارستان نیز 

در گروه دیگر قرار خواهند گرفت.

غفور: انتخابم بی گمان والسکو است
ورزش: ملی پوش والیبال ایران گفت: اگر بخواهم تنها یک مربی را در 
دوران حرفه ای خود انتخاب کنم، بی گمان خولیو والسکو خواهد بود 
چون درس های ارزشمندی به ما داد که در بازی و زندگی شخصی به 
کمک ما آمد.غفور به سایت فدراسیون جهانی گفت: بازیکنان ایرانی 
زیادی در لیگ های معتبر اروپایی بازی می کنند که کمک بزرگی به 
افزایش تجربه آن هاست. حضور در اروپا به سود تیم ملی ایران است.

تغییر میهمانان در کبدی جوانان جهان
ورزش: نخستین دوره مســابقات جهانی کبدی جوانان از 20 آبان 
ماه و با حضور 16 تیم در کیش آغاز خواهد شد. پیش از این اندونزی 
قرار بود در این بازی ها حضور داشته باشد که انصراف خود را از این 
مسابقات اعالم کرد. حضور تیم هند نیز در هاله ای از ابهام وجود دارد. 
تیم های کبدی ترکیه و آذربایجان جایگزین اندونزی و احتماالً هند 

خواهند شد تا مسابقات با 16 تیم در کیش برگزار شود.

قهرمانی اسب ایرانی در میدان دوبی
ورزش: در دومین هفته مسابقات »میدان« دوبی اسب ایرانی ریوانجی 
از رادان هورس در نخستین کورس خود در این مسابقات قهرمان شد. 
البته این تنها اسب ایرانی شرکت کننده در این مسابقه نبود، اسب 
گالوانایز در کورس برتر هفته نیز جایگاه پنجم با جایزه را کسب کرد.

نسخه خارجی رئیس فدراسیون 
برای درمان دوچرخه سواری

ورزش: رئیس فدراسیون دوچرخه ســواری با بیان اینکه در برخی 
رشــته ها باید واقعیت ها را قبول کنیم، گفت: بیشــتر کشورهای 
آسیایی چون کره جنوبی، ژاپن و مالزی سراغ مربی سطح باال رفته اند 
و به همان تناسب هم انتظاراتشان سطح باالست. ما با مربی داخلی 
خودمان با کمتریــن مبلغ قرارداد می بندیــم و انتظارمان هم باید 
براساس همان مبلغ اندک باشد. اما در نهایت اگر بخواهیم در کورس 
رقابت با کشورهای مطرح باشــیم بی گمان نیاز به حضور یک مربی 

خارجی داریم.

امیرمحمد سلطان پور: امشب دو تیم برتر فوتبال انگلیس 
یعنی لیورپول و ســیتی در آنفیلد به مصاف یکدیگر 
می روند، تیم هایی که خود را به کلی از 6 تیم 
بزرگ لیگ برتر جدا کردند، اما حکمرانی 
آن ها دقیقاً به چه میزان است؟ در زیر به 
بررسی شکل برتری این دو باشگاه نسبت 
به رقیبان هم میهن خود و همین طور 

در کل قاره اروپا می پردازیم.

لیگ اختصاصی آبی و قرمز
از ابتدای فصل گذشته سیتی و 

لیورپول با اختالف بیشترین امتیازات را در لیگ برتر جمع آوری 
کرده اند. قرمزهــا 12۸ و تیم گواردیوال 123 امتیاز بدســت 
آورده اند که از نزدیک ترین رقیب آن ها یعنی چلسی 2۸ امتیاز 
بیشتر است. آن ها از لحاظ بیشــترین تعداد برد کسب شده و 
بیشترین شــوت داخل چارچوب نیز با دیگران اختالف زیادی 
دارند. از لحاظ دفاعی نیز آن هــا 20 گل کمتر از دیگر رقیبان 

دریافت کرده اند. 
در مصاف بزرگان با یکدیگر نیز شاهد قدرتنمایی سیتی و لیورپول 
هستیم، جایی که در رقابت های رودررو، حداقل 12 امتیاز نسبت به 
چهار تیم بزرگ دیگر فوتبال انگلیس بیشتر امتیاز بدست آورده اند و آمار 
آن ها به گونه ای است که انگار در لیگی دو تیمی مشغول بازی هستند.

سالطین آماری در اروپا
در خارج از مرزهای بریتانیا و در مسابقات اروپایی نیز این دو باشگاه 
حرف های زیادی برای گفتن دارند. آن ها با کسب پیروزی در ۸2 درصد 
از بازی های خود از تیم هایی مثل یوونتوس و پاریس با 76 درصد شرایط 
بهتری دارند. سیتی کمترین میزان مســاوی را بین همه غول های 
اروپایی رقم زده و لیورپول با شکست در تنها 2 درصد بازی های خود از 
این حیث آمار بسیار خوبی را به خود اختصاص داده است. فوتبال مالکانه 
با پاس های زیاد یکی از خاصیت های همیشگی تیم های گواردیوال بوده 
و سیتی با 6۸۸ پاس در هر بازی حتی از بارسلونا نیز با 25 پاس در هر 
بازی آمار بیشتری دارد. آبی آسمانی پوشان از لحاظ بیشترین پاس در 
یک سوم زمین حریف، بیشترین لمس توپ و بیشترین درصد مالکیت 

توپ نیز اول هستند در حالی که لیورپول از این حیث بین دیگر تیم های 
اروپایی بین رده های پنجم تا هشتم قرار گرفته است. چنین داستانی 
را در بخش های هجومی نیز برای من سیتی شاهد هستیم. سیتیزن ها 
از لحاظ میانگین گل در هر بازی با آمار 2.63 گل بهترین هستند و فقط 
با اختالف کمی از دیگر تیم سابق پپ یعنی بایرن مونیخ از لحاظ خلق 
موقعیت خطرناک عقب افتاده اند. توانایی که لیورپول از لحاظ دفاعی در 
چند وقت اخیر به وجود آورده یکی از اصلی ترین دالیل برای قهرمانی 
آن ها در فصل گذشته لیگ قهرمانان و صدرنشینی آن ها در لیگ برتر در 
این فصل بوده است. شاگردان کلوپ با میانگین 0.63 گل دریافتی در 
هر بازی بهترین خط دفاعی را دارند و همان طور که حدس زدید دومین 
تیم برتر اروپا از این لحاظ منچسترسیتی است که میانگین 0.67 گل 
در هر مسابقه را به ثبت رسانده که بهتر از پی اس جی و الیپزیش است.

تقابل این دو تیم که آن ها را می توان در حال حاضر بهترین تیم های اروپا 
لقب داد امشب می تواند جذابیت های خاص خود را داشته باشد. لیورپول 
با کسب سه امتیاز و به وجود آوردن اختالف ۹ امتیازی با سیتی گام 
بلندی را به سمت قهرمانی بر خواهد داشت و گواردیوال همه ستاره های 

خود را بسیج خواهد کرد تا نگذارد این اتفاق در آنفیلد بیفتد.

امشب تقابل لیورپول - منچسترسیتی در آنفیلد

2 پادشاه اروپا به دنبال تصاحب جزیره
وقتی قلعه نویی در کنفرانس خبری مربی تیم میهمان را تکریم کرد

ترویج ادبیات ایرانی- اسالمی در لیگ برتر

هفته دوازدهم سری آ ایتالیا
یوونتوس - میالن

      یکشنبه 19 آبان-ساعت: 23:15 از شبکه سه

      صفحه 10

زمان برگزاری مزایده : 1398/09/12     نوبت مزایده:نوبت دوم   محل برگزاری مزایده:دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری زابل

)آگهی مزایده اموال  منقول نوبت دوم (
به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی زابل محکوم علیه محمود خواجه 
ابراهیم��ی  فرزن��د احمد محکوم  به پرداخت تعداد 114 عدد س��که تمام بهار آزادی در حق 
محکوم له فاطمه خواجه دش��تی و حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت گردیده اس��ت 
مق��رر م��ی دارد چون محکوم له در قبال بدهی خود یک دس��تگاه خودرو پژو 405 بش��ماره 
انتظامی21 ق 231 ایران 52 بنام محکوم علیه محمود خواجه ابراهیمی را معرفی که خودرو 
فوق توس��ط کارش��ناس ارزیابی به مبلغ  300/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا با توجه به 
تقاضای محکوم له خودرو فوق از طریق مزایده در تاریخ 1398/09/12 روز س��ه ش��نبه راس 
ساعت 10 صبح بفروش می رسد  متقاضیان می توانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگی 
این اجرا از مورد مزایده بازدید سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا 
فروش آن از قیمت پایه و به کس��ی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید مورد مزایده به او 
واگذار می گردد همچنین کلیه هزینه های مربوطه به عهده برنده و انتقال سند بنام خریدار 
تاب��ع مق��ررات خواهد بود این آگهی به تجویز م��واد 114 و 118 و 120 قانون اجرای احکام 

مدنی در یکی از روزنامه های محلی منتشر می گردد. 
 م الف: 1125  آ-9810038

ابراهیم عترتی
قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری زابل

آگهی ابالغ اخطار ارزیابی ماده 101 کالسه 9700324
بدینوس��یله به محمد رضا صدفی فرزند حس��ین به شماره شناس��نامه 17325 و شماره ملی 
0072431792 متول��د 1363/12/13 احد از وراث مرحوم حس��ین صدف��ی مدیون پرونده 
کالس��ه 139704006228000295/1 ابالغ می گردد که طبق گزارش کارشناس رسمی)6 
سهم مشاع از 7 سهم عرصه و اعیان( پالک ثبتی 2201 فرعی از 345 اصلی بخش 7 قوچان 
به مبلغ 630/000/000 ریال)ششصد و سی میلیون ریال( ارزیابی گردیده لذاچنانچه به مبلغ 
ارزیابی پالک مذکور معترض می باش��ید،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
اب��الغ ای��ن اخطاریه به انضمام مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال علی الحس��اب بابت هزینه 
کارشناس��ی مجددبه دفتر این اجرا تس��لیم نمایید. ضمناًبه اعتراضی که خارج از موعد باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.9810037
رئیس ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم آزاده س��االرزهی دارای شناس��نامه ش��ماره 3660482765 به ش��رح دادخواس��ت به 
کالس��ه 980520 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان حمیده عرب بشناس��نامه 13554 در تاریخ 98/07/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذیل: 1- آزاده س��االرزهی 
فرزند محمود دارای کد ملی 3660482765 دخترمتوفی 2- آرزو س��االرزهی فرزند محمود 
دارای ک��د مل��ی 3660223951 دختر متوفی 3- ام البنین س��االرزهی فرزند محمود دارای 
ک��د ملی 3660711640 دختر متوفی 4- محمود س��االرزهی فرزند عب��اس دارای کد ملی 
3670340971 همس��ر متوف��ی 5- فاطمه نهی فرزند علی دارای ک��د ملی 3670596550 
مادر متوفی 6- موس��ی عرب فرزند علی دارای کد ملی 3670595864 پدر متوفی / متوفی 

وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1128  آ-9810044
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد لک زاده دارای شناس��نامه ش��ماره 952 به شرح دادخواست به کالسه 980503 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسلم لک 
زاده بشناسنامه 235 در تاریخ 98/04/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذیل: 1- محمد لکزاده فرزند اس��لم دارای کد ملی 
3672457078 پسرمتوفی 2- عبداهلل لکزاده فرزند اسلم دارای کد ملی 3674432511 پسر 
متوفی 3- محمود لکزاده فرزند اس��لم دارای کد ملی 3660122351 پسر متوفی  4- بی بی 
بی لکزاده فرزند اسلم دارای کد ملی 3663931199  دختر متوفی 5- خدیجه لکزاده فرزند 
اسلم دارای کد ملی 3672000124 دختر متوفی 6- زینب لکزاده فرزند اسلم دارای کد ملی 
3672457670 دختر متوفی 7- معصومه لکزاده فرزند اس��لم دارای کد ملی 3660316482 
دخت��ر متوف��ی 8- نور جهان لکزائی دارای کد ملی 2030612723 همس��ر متوفی  / متوفی 

وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1122 آ-9810043
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه حس��ن داسار باس��تناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
وکالتنامه ش��ماره 38295-91/8/4 و تفویض وکالتنامه های ش��مارات 38349-91/8/23 و 
42831-97/3/7 دفت��ر 20 درگز جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 1805 فرعی از 383 شهر واقع در 
درگز بخش 7 قوچان که متعلق به هادی گندمکار میباش��د بعلت نامعلومی مفقود شده است 
با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت 21082 صفحه 8 دفتر 138 
بنام فاطمه رمضانی ثبت و سند مالکیت چاپی 20486الف/87 صادر و تسلیم گردیده سپس 
بموجب س��ند ش��ماره 867-87/2/17 دفتر 7 درگز به هادی گندمکار منتقل گردیده اس��ت 
بموجب سند شماره 37412-90/10/21 دفتر 20 درگز در قبال مبلغ سیصد و بیست و پنج 
میلیون و چهارصد هزار ریال و س��ند ش��ماره 37445-90/11/3 دفتر 20 درگز درقبال مبلغ 
سیصد و هفتاد و یک میلیون ریال در رهن بانک کشاورزی می باشد دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد لذا به اس��تناد مفاد ماده 120 آئی��ن نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود باش��د بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را 
به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 

معامله رسمی نسبت به صدور سند وفق مقررات اقدام می گردد.آ-9810036
ناصر حسن زاده

رئیس ثبت اسناد و امالک درگز

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 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 رای شماره 139860306007000564 -1398/08/11 
- هیئ��ت اول/دوم    موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
اقای محمد علی حاتمی ابدال آبادی  فرزند غالمعلی  به ش��ماره شناس��نامه 1838  صادره از 
تربت جام  در یک باب خانه باغ روس��تایی به مس��احت  306.4 متر مربع پالک 278 فرعی  
فرع��ی    از 17 -  اصل��ی اصلی  مفروز و مجزی ش��ده از   پ��الک 278 فرعی از 17_  اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی  خریداری از  مالکیت رس��می  آقای رحمت مروی تکلو ابدال آبادی 

س��هم االرث خانمها کبری و خانم آغا مروی تکلو   محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تس��لیم 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 مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف 98/142 آ-9810035
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/8/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/4

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

زمان برگزاری مزایده : 1398/09/11     نوبت مزایده:نوبت اول
محل برگزاری مزایده:دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری زابل

)آگهی مزایده اموال  غیر منقول نوبت اول (
ب��ه موجب نیابت صادره از ش��عبه اول اجرای احکام مدنی دادگس��تری بیرجند محکوم علیه 
علیرض��ا کمالی  فرزند عباس محکوم  به پرداخت مبلغ 267/502/200 ریال در حق محکوم 
ل��ه حمیدرض��ا صفری فرزند غالم با وکالت مهدی بزی اله الری گردیده اس��ت مقرر می دارد 
چون محکوم له در قبال بدهی خود ملک تجاری به ش��ماره پالک ثبتی 6487 فرعی از یک 
اصلی بخش 2 به مس��احت 20/6 مترمربع با اس��کلت فلزی و سقف طاق ضربی واقع در بلوار 
کارگر حدفاصل کارگر 1و3 که در حال حاضر فروشگاه لوازم یدکی تراکتور دایر می باشد بنام 
محکوم علیه علیرضا کمالی معرفی و حس��ب نظریه کارشناسی ارزش ملک یک میلیارد ریال 
ب��رآورد گردیده لذا با توجه به تقاضای محکوم له ملک ف��وق الذکر از طریق مزایده در تاریخ 
1398/09/11 روز دو شنبه راس ساعت 10 صبح بفروش می رسد  متقاضیان می توانند پنج 
روز مانده به روز مقرر با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید سپس در صورت تمایل در 
جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند ضمنا فروش آن از قیمت پایه و به کسی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید مورد مزایده به او واگذار می گردد همچنین کلیه هزینه های مربوطه به عهده 
برنده و انتقال سند بنام خریدار تابع مقررات خواهد بود این آگهی به تجویز مواد 114 و 118 

و 120 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از روزنامه های محلی منتشر می گردد. 
م الف: 1120  آ-9810042

ابراهیم عترتی
قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش6 یزد – تفت  و توابع
1838و1851و باقیمانده 1852- اصلی – آقای محمد منتظر شش��دانگ زمین مش��تمل بر 
س��اختمان بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی  برابر به مس��احت 363/90 مترمربع  بموجب  
رای ش��ماره 1398603210060001434مورخ 1398/06/12 واقع در سرده تفت خریداری 

عادی مع الواسطه از احمد منتظر مالک  رسمی  
1838و1851و باقیمانده 1852- اصلی – آقای محمد منتظر شش��دانگ زمین مش��تمل بر 
س��اختمان بطور مفروز قس��متی از پالک ثبتی  برابر به مساحت 333/40 مترمربع  بموجب  
رای ش��ماره 1398603210060001436مورخ 1398/06/12 واقع در سرده تفت خریداری 

عادی مع الواسطه از احمد منتظر مالک  رسمی  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9810045
تاریخ انتشارنوبت اول: یکشنبه 1398/08/19

تاریخ انتشارنوبت دوم: دو شنبه 1398/09/04
امیر حسین جعفری ندوشن      

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سندرسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وم��اده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت مل��ک زبرخان تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم حس��ین مرادی 
تنگل مزار فرزند رجبعلی به ش��ماره شناس��نامه 2۷8 صادره از تربت جام در یک قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 256360/40 متر مربع در قسمتی از پالک 2 فرعی از ۷8 اصلی بخش 

3 زبرخ��ان واقع در اراضی نوبهار خریداری از مالک رس��می آقای صف��ر مرادی تنگل مزاری 
فرزند رجبعلی محرز گردیده اس��ت . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و درروستا ها رای 
هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند م��ی توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعت��راض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
ب��ه مراجع قضایی  تقدی��م نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موک��ول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
س��ند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 
ب��ود برابرماده13آیین نامه مذکور پ��س از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در 
اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در 
جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی 

منتشر می نماید .آ-981005۷
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/08/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/04

 سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

برگ اجرایی                                                                           
مشخصات محکوم علیه                                                                        

1 – ابوالفضل مرشدلو   2 –  مجید عرفانیان دباغ                                                             
نشانی محل اقامت :  1 -  شهرک امام رضا )ع(    2 –  مجهول المکان                                                        
مشخصات محکوم له                                                                                                           
نام : مجتبی  محسنی  نام پدر ابوالفضل                                                                                                        

نشانی محل اقامت :  محسن آباد کوی شهید مطهری پالک 16 
محکوم به                                                            

به موجب رای شماره  146  تاریخ   98/6/20  شعبه  هفت شورای حل اختالف شهر خرو و 
رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است 

محکوم علیه محکوم اس��ت به : حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال سند رسمی 
خودرو به ش��ماره پالک 394 ب 44 ایران 36 و پرداخت هزینه دادرس��ی و اخذ محکوم به . 

ضمنا نیم عشر دولتی محاسبه شود.                                                    .  
 .به اس��تناد م��اده 19 آیین نامه اجرایی م��اده 134 قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی . 
اجتماعی . فرهنگی  محکوم علیه مکلف است                                                              

پ��س از اب��الغ این ب��رگ اجرایی ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد و یا ترتیبی 
ب��رای پرداخ��ت محکوم ب��ه و یا انجام تعهد و مف��اد رای بدهد . در غیر اینص��ورت برابر مواد 
66.64.38.35.34.24. قانون اجرای احکام مدنی و مواد 526.523.522 قانون دادرسی مدنی 

اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد . آ-9810058
امضاء و مهر مسیول دبیر خانه شورا                                  امضا و مهر قاضی شورا 

سید حسن سامغانی قاضی شعبه هفت شورای حل اختالف خرو                         

 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره 139860301046000436هیئت اول/موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حس��ین ملکی فرزند مصیب بش��ماره 
شناس��نامه1406 صادره از الیگودرزدرشش��دانگ یک باب خانه به مس��احت9۷/56 مترمربع 
قس��متی ازپالک1فرعی از6 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا خریداری ازمالک رس��می 
آقای محمد حس��ین شیرکوند به متقاضی محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعت��راض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض دادخواس��ت خودرابه مراج��ع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد200ث/م الف  

آ9809636-
تاریخ انتشارنوبت اول: 98/8/4         تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/8/19  

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي

آگه��ي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره13986030601000208۷-0۷/28/ 1398 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم گلثومه قهرماني یزدان آباد سفلي فرزند 
حسین بش��ماره شناسنامه 33224 صادره از قوچان درشش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
103.5 مترمربع قس��متی  از پالک 54 فرعي از 4499 اصلي بخش یک قوچان  خریداري از 
مالک رسمي آقاي قربان حسینی داغیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ98095۷6

کالسه 1398114406010000222
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/04     تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/08/19

عباس برق شمشیر /  رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره139860306010002009-1398/0۷/15 هی��ات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مل��ک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي کم��ال تاجیاني امامقلي فرزند محمدآقا 
بش��ماره شناس��نامه 9 صادره از قوچان در شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 136.22 
مترمربع  در قس��متی از پالک ش��ماره 166 اصلی بخش دو قوچان  واقع در اراضی فرخان علیا  
واز مح��ل مالکی��ت اقای برات صاحبکار فرخانی  محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو م��اه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. کالسه  

1398114406010000216  آ98095۷۷-
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/04     تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/08/19

عباس برق شمشیر    /   رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان
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فرهنگ و هنر

خبر

شوکران میزبان چهره ماندگار فلسفه خواهد بود 
فرهنگ وهنر: بیست و یکمین 
قســمت برنامه شوکران میزبان 
دکتر کریم مجتهدی، فیلسوف 
۹۰ ساله و چهره ماندگار فلسفه 
اســت و روز دوشــنبه ۲۰ آبان 
ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه چهار 

سیما می رود.
به گزارش روابط عمومی شــبکه چهار سیما، شوکران قصد دارد در این 
برنامه به مسئله ترس از تفکر و نسبت فلسفه و دین بپردازد. نسبت فلسفه 
و دین، علل بحران فلسفه معاصر، ترس از تفکر در ایران امروز، عدم توسعه 
عقل، محافظه کاری متفکران و فیلسوفان و... از مهم ترین پرسش های پیام 

فصلی نژاد، سردبیر برنامه شوکران از دکتر کریم مجتهدی است. 
کریم مجتهدی متولد ۱۳۰۹ در تبریز، فیلســوف، غرب شــناس، استاد 
پیشکسوت دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعــات فرهنگی، دارنده لوح تقدیر یونســکو و مدال طالي جهاني 
ابن سیناست.  بیش از ۱۰۰ مقاله به زبان فارسي و فرانسه و ده ها کتاب 

حاصل عمر متفکر ایرانی است.
از جمله برخی آثار و تألیفات دکتر کریم مجتهدی می توان به »فلسفه و 
ادبیات«، »فیلسوف، دانشجو است«، »مغوالن و سرنوشت فرهنگی ایران«، 
»افالطونیان متأخر«، »فلسفه نقادي کانت«، »سهروردی و افکار او )تأملی 
در منابع فلسفه اشراق(«، »فلسفه در دوره تجدید حیات فرهنگی غرب«، 
»الیب نیتس و مفسران فلسفه او«، »افکار هگل«، »فلسفه و فرهنگ«، 
»فلسفه در آلمان«، »افکار کانت«، »فلسفه و تجدد«، »فلسفه تاریخ« و 

»فلسفه و غرب« اشاره کرد.
در فصل جدید برنامه شوکران، اندیشمندان برجسته داخلی و خارجی 
از جمله سیدحسین نصر، احمد مهدوی دامغانی، شیرین هانتر، منصوره 
اتحادیه، آیت اهلل ســیدمحمدمهدی میرباقــری، کریم مجتهدی، حاتم 
قادری، مهدی محســنیان راد، باقر ســاروخانی، لوریس چکناواریان و 
ابوالحسن تنهایی جامعه شناس ۶۸ ساله به همراه دیگر دانشوران برجسته 

ایرانی از میهمانان فصل جدید برنامه شوکران هستند.
»شوکران« که به اساسی ترین مسائل فکری کشور می پردازد، محصول 

مشترک شبکه چهار سیما و حوزه هنری است.
این برنامه روزهای دوشنبه ساعت ۲۱ پخش و در روزهای سه شنبه ۱۰ 

صبح، جمعه ۱۴ ظهر و شنبه یک بامداد بازپخش می شود.

گسترش عدالت در طراحی و ساخت انیمیشن 
فرهنگ و هنر/ نیک: احسان 
کاوه: رویــازی یکی از مهم ترین 
می دهد  انجــام  کــه  کارهایی 
این اســت که موجب گسترش 
عدالت در ارائــه طرح و دریافت 

آن می شود.
دوره منتورشــیپ )مربیگری طرح های کسب و کار پویانمایی( دومین 
رویداد رویازی از سه شــنبه ۱۴ آبان ماه در مرکز انیمیشــن و تلویزیون 
حوزه هنری آغاز شده است. در »رویازی۲« ۴۰ طرح سینمایی و سریالی 
انیمیشــن نام نویسی کردند که پس از بررســی این آثار )از نظر کمی و 
میزان آمادگی طرح ها برای ارائه( آماده دوره های منتورشــیپ شده اند. 
پیچینگ »رویازی« امکانی اســت برای تولیدکنندگان خالق انیمیشن 
که همواره با ایده هایشــان زندگی می کنند و برای ساخت رؤیاهایشان 
به دنبال ســرمایه گذارند. از طرفی فرصتی اســت برای سرمایه گذاران 
و ســفارش دهندگان که در محیطی حرفه ای و شفاف، ایده های خوب 
و ایده پردازان خالق را شناســایی کنند. جایی که می تواند پیوند ایده و 
سرمایه شکل بگیرد و تولید رؤیاها کلید بخورد. احسان کاوه مدیر مرکز 
تلویزیونی و انیمیشــن حوزه هنری در خصوص تأثیر رویدادهایی مانند 
رویازی در پیشبرد صنعت انیمیشن در ایران گفت: ما برای اینکه بتوانیم 
صنعت انیمیشن داشته باشیم، باید روش درست را استفاده کنیم، روشی 
که در دنیا جواب داده باشد و بتوانیم آن را در کشورمان بومی کنیم تا با 

استفاده از این روش بتوانیم به صنعتی شدن انیمیشن فکر کنیم.
وی با اشــاره به مهم ترین کارکرد این رویــداد عنوان کرد: رویازی یکی 
از مهم ترین کارهایی که انجام می دهد این اســت که موجب گسترش 
عدالت در ارائه طرح و دریافت آن می شــود. دیگر یک مدیر فرهنگی یا 
سرمایه گذار، توسط چند نفر احاطه نمی شود که فالن طرح خوب است و 
باید هزینه تولید آن را بپردازد، او با این روش آزادانه می نشیند، پیچ چند 
نفر که از فیلترهای مختلف )که می توان روی صحت آن ها حساب کرد( 
رد شدند را می بیند و پیش خود قضاوت می کند که با کدام یک از آن ها 
کار کند. یا یکی ممکن است بگوید من می خواهم سرمایه گذاری کنم ولی 
پولم کم است، در آنجا می تواند با افراد دیگر شراکت کند و قرار بگذارند 
که با هم یا چند نفری به صورت تولید مشترک، یک اثر را سرمایه گذاری 
کنند. وی در ادامه با آرزوی دســتیابی رویداد رویازی به اهدافش، افزود: 
صندوق هایی هســتند که آماده ســرمایه گذاری هستند، نهادهایی که 
حاضرند خدمات ارائه دهند و افــرادی که حاضرند برای بخش هایی از 
اینکه کار به منافعشان کمک کند، در ساخت پروژه همکاری کنند. این 
اتفاقات و موارد در رویدادی مثل رویازی شــکل می گیرد که در جهان 
سابقه زیادی دارد ولی متأسفانه در کشور ما کمتر به آن توجه شده است. 

امیدوارم که رویازی بتواند این اهدافی که دارد را درست پیدا کند.
گفتنی اســت، دومین رویــداد رویازی در هفته آخــر آذر ماه با حضور 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

اعالم اسامی نامزدهای بخش مستندنگاری 
جایزه جالل

تسنیم: پنج نامــزد راه یافته به 
مرحله نهایــی دوازدهمین دوره 
جایزه جــالل آل احمــد اعالم 
شــدند. هیئــت داوران بخش 
دوازدهمین  »مســتندنگاری« 
دوره  جایزه  ادبی جالل آل احمد، 

اسامی پنج نامزد راه یافته به مرحله نهایی این بخش را اعالم کرد. اسامی 
آثار راه یافته به این شرح است: »اردوگاه اطفال«، به قلم احمد یوسف زاده 
از انتشــارات سوره مهر، »دست نیافتنی«، به قلم علیرضا حیدری و طاها 
صفری از نشــر گلگشت، »ســرزمین خارج از نقشه«، خاطرات عجیب 
یک معلم براســاس زندگی عزیز محمدی منش، به قلم علی نورآبادی از 
مؤسسه انتشــارات قدیانی، »قطارباز، ماجرای یک خط«، به قلم احسان 
نوروزی از نشر چشمه و »نقاشی قهوه خانه؛ خاطرات کاظم دارابی متهم 
دادگاه میکونوس« به قلم محسن کاظمی از انتشارات سوره مهر. مرتضی 

سرهنگی، میثم امیری و ساسان ناطق هیئت داوران این بخش هستند.

 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان  اکبر صحرایی 
در ادامه نوشتن آثارش با موضوع دفاع مقدس این 
بار به سراغ زندگی شهید عبداهلل اسکندری رفته و 
رمان مفصلی بر اساس زندگی او نوشته است. این 
اثر را با نام کلی»کتیبه ژنرال« چند روز گذشته 

نشر شهید کاظمی  منتشر کرده است. 
»قصر الدشت« با ۶۲۰ صفحه و »قمحانه« با ۴5۰ 
صفحه عناوین این دو جلد رمان هستند. صحرایی 
در این دو جلد عالوه بر نوشــتن از زندگی شهید 
اسکندری به روایت ۶ دهه از تاریخ معاصر ایران 

هم پرداخته است.
»عبداهلل اســکندری« در محله فقیرنشین قصر 
 الدشت شــیراز متولد شد و همین مسئله سبب 
شــد تا خاطرات خاص و شــیرینی در زندگی او 
رقم بخورد. در دوران جوانی در هشت سال دفاع 
مقدس عاشقانه جنگید و سپس به سوریه رفت. او 
نخستین شهید مدافع حرم به دست داعش است 
که سر وی را جدا کرده بودند و متأسفانه پیکر این 

شهید بزرگوار به وطن بازنگشت. 
گفت وگوی ما را با نویســنده این رمان دوجلدی 

بخوانید. 

 درباره انتخاب عناوین»قصر الدشت« و 
»قمحانه« توضیح دهید؟ 

کتیبه ژنرال یک رمان هزار صفحه ای اســت بر 
اساس زندگی شــهید اسکندری مدافع حرم که 
در ســوریه سر بریده شــد. این اثر در دو جلد و 
با عنوان های »قصر الدشت« و »قمحانه« نوشته 
شــده است. قصر الدشت شهر محل تولد راوی و 
قمحانه شهری در سوریه و محل شهادت اوست. 

به بیانی عنــوان جلد اول نام محل تولد و عنوان 
جلد دوم نام محل شهادت راوی است. با انتخاب 
این عناوین خواستم پیوند بین ایران و سوریه در 
بحث دفاع از حرم و دفاع مقدس ما معنا پیدا کند.  
اسم کلی کتاب کتیبه ژنرال است. کتیبه مکانی 
در ســوریه است که شــهید در آنجا حضور پیدا 
می کند و به شهادت می رسد. البته دلیل من برای 
انتخاب این عنوان، کتیبه انقالب اســالمی  بود و 
برای همین داستان در ۲۲ کتیبه به جای فصل 
نوشته شده که نمادی است از ۲۲ بهمن ماه و روز 

پیروزی انقالب اسالمی. 

 رمان چــه برهه ای از زندگی شــهید 
اسکندری را در برمی گیرد؟

رمــان از ســال های پیش از انقــالب و وقایع 
دهه ۴۰، همزمان با ســال های تولد راوی آغاز 
می شــود. این اثر اگرچه به زندگی این شهید 
بزرگــوار پرداخته اما در حقیقت نویســنده به 
انگیزه نوشــتن داســتان زندگی شــهید به ۶ 
دهــه از تاریخ معاصر ایــران یعنی از دهه ۴۰ 
تا ســال های اخیر پرداختــه و به همین دلیل 
اتفاقــات انقالبی کــه با کودکــی راوی توأم 
شده، در رمان منعکس شــده است. مخاطب 
با خواندن این اثر عالوه بر آشــنایی با شــهید 
اسکندری با وقایع انقالب هم همراه می شود. 

 در روایت زندگی شهید چه مسائلی از 
تاریخ ایران و انقالب مورد توجه قرار گرفته 

است؟
وقایع ســال ۱۳۴۲ و اتفاقات پیش از پیروزی 
انقالب، دفاع مقدس  انقالب اسالمی، پیروزی 
و حضــور این شــهید در ســال های جنگ و 

عملیات های مهم دفاع مقدس، مجروحیت های 
پی در پی او به واســطه حضــور در جبهه ها، 
نقش ســازمان مجاهدین خلــق و منافقان با 
روایت های داســتانی گفته می شــود. پس از 
جنگ شــهید اســکندری وارد مسئولیت های 
پشت جبهه می شود و اتفاقاتی مثل انتخابات ها 
و ماجرای ۸۸ روایت می شــود تا زمانی که او 
بازنشست می شــود و با بازنشستگی ایشان به 
نظر می آید باید کار تمام شده باشد و به مقصد 
رسیده باشــد اما دغدغه ذهنی او همواره این 
بوده اســت که چرا با اینکه چندین بار مجروح 
شــده اما شهید نشده اســت و واگویه هایی با 
خــودش دارد. به هر حال او به ســوریه اعزام 
می شــود و در یکی از عملیات هــای مهم که 
عملیات آفندی و یا حمله هجومی  بوده است، 

شهید شده و سرش بریده می شود. 

 رمان با روایت و زمان خطی نوشته شده 
است یا نوع روایت به گونه دیگری است؟ 

نه روایت رمان در زمان حال است و با فالش بک، 
اتفاقات تاریخ ۶۰ ســاله اخیر بیان می شود و در 
نهایت داســتان دوباره با شهادت شهید به زمان 
حال بازمی گردد. زمان داســتان خطی نیست و 

دایره ای است. 

 با توجه به اینکه شــهید اسکندری در 
سوریه شهید شــده چه بخشی از کتاب 
مربوط به سوریه و اتفاقات این کشور است؟ 
حــدود ۲5۰ صفحه از این کتــاب مربوط به 
سوریه و اتفاقاتی اســت که در این کشور رخ 

می دهد. 

 نوشتن این کتاب چقدر طول کشید؟ 
نوشــتن این اثر از ســال ۹۳ همزمان با شهادت 
شهید اسکندری آغاز شد و تا سال ۹۸ و چند ماه 

گذشته که به ناشر سپرده شد به طول انجامید. 

 در میان آثاری که با موضوع دفاع مقدس 
نوشته اید، جایگاه »ژنرال کتیبه« کجاست؟

داســتان در حوزه رمان های انقــالب و دفاع 
مقدس حرف نویی برای گفتن دارد که من این 
کتاب را رمان انقالبی و اســالمی  می دانم. در 
چندین جلســه هم گفته ام این کتاب »جنگ 
و صلح« من است. چون یک رمان مطول هزار 
صفحه ای اســت و تحقیقات میدانی و نوشتن 
اثر هم پنج ســال زمان بــرد. از آنجا که رهبر 

معظم انقالب گفتــه بودند ما در دفاع مقدس 
اثری مانند جنگ و صلح نداریم، ســعی کردم 
به بهانه این شــخصیت که در بحبوحه تمامی 
اتفاقات انقالب بوده است به روایت تاریخ چند 

دهه معاصر ایران بپردازم. 

 رمــان شــما در ذیل رمــان تاریخی 
دسته بندی می شود یا رمان شخصیت؟ 

بــه دلیل پرداختــن به تاریــخ می تواند رمان 
تاریخی باشد و از آنجا که سیر شخصیت شهید 
مورد توجه اســت و شخصیت او برای مخاطب 
شکافته می شــود در ذیل رمان شخصیت هم 
قرار می گیرد. نســل چهارم انقالب همیشــه 
می پرســند، میــوه انقالب کجاســت. من به 
عینه می گویم در این اثر شــهید اســکندری 
بــه عنوان میوه انقالب معرفی می شــود. او به 
عنوان شخصیتی شجاع، پرکار، جسور، مهربان 
و مردم دوســت تالش می کند زندگی خودش 
و خانــواده اش را وقف خدمت بــه مردم کند. 
خانواده این شــهید به خصــوص مادرش در 
شکل گیری شخصیت او تأثیر زیادی دارند که 
در کتاب هم به این مسائل پرداخته شده است. 

 برای نوشتن این اثر از چه منابعی استفاده 
کردید؟

نوشــتن اثری که قرار است بر پایه مستندات 
باشــد معموالً با گفت وگو با خانواده، اطرافیان 
و دوســتان شروع می شــود که من هم از این 
قاعــده پیروی کردم. اما ویژگی این کتاب این 
بود که من با شهید اسکندری رفاقت و دوستی 
داشتم و اصاًل برای همین این کتاب را نوشتم. 

اما آنچه اکنون منتشر شده با تصویری که من 
از نوشتن اثر داشتم خیلی متفاوت است. به هر 
حال منبع اول من ابتدا خانواده بود و بعد رفقا 
و سابقه آشــنایی که من با ایشان داشتم و در 
کنار این ها سفرهایی بود که من رفتم و چون 
از نحوه شهادت ایشان کسی اطالع نداشت در 
آخر به ســوریه و محل شهادت ایشان رفتم و 

متوجه نحوه شهادت ایشان شدم. 

 چرا شما مانند سایر نویسندگان دست به 
نوشتن یک زندگی نامه داستانی نزدید و بر 

اساس زندگی شهید، رمان نوشتید؟ 
بــه خاطر رفاقتی که با ایشــان داشــتم پس از 
شهادت ایشان احســاس وظیفه کردم که اثری 
درباره زندگی ایشــان بنویسم. ابتدا ۲۰۰ صفحه 
زندگی نامه برای ایشان نوشتم و راضی هم بودم اما 
همان زمان کتاب گفت وگویی با همسر این شهید 
منتشر شد. اتفاقاً این کتاب را افرادی نوشته بودند 
که شاگردان خود من بودند اما من نمی دانستم. 
پس از انتشار آن کتاب، چاپ زندگی نامه معنایی 
نداشت برای همین آن زندگی نامه را منتشر نکردم 
و کتاب را از ســبک زندگی نامه نویسی به رمان 
تغییــر دادم. ۲۰۰ صفحه به هزار صفحه افزایش 
پیدا کرد. البته من از این تغییر خیلی خوشحال 
شدم چون شخصیت او به گونه ای بود که می شد 
مانور بیشــتری داد و به بهانه روایت زندگی این 
شهید بزرگوار به چند دهه از انقالب هم پرداخت 
که در نهایت منابع هم گسترش پیدا کرد و این 

اتفاق هم افتاد. 

 درام تقابل خیر و شــر است و یکی از 
عناصــر الزم رمان، درام اســت. در مورد 
رمان هایی که شــخصیت شهید دستمایه 
درام چطور  می گیرد،  قرار  داستان  نوشتن 

شکل می گیرد؟ 
این تقابل هم می تواند در شــخصیت باشــد و 
هم در بیرون شــخصیت و جامعــه اطراف او. 
این نوع تقابل در همــه جای این رمان وجود 
دارد. مســائل سیاسی ایران همیشه خیر و شر 
را مقابل هــم قرار می داد و این رویارویی جزو 
ذات انقالب شــده بود. در هر دوره ای که من 
این رمان را می نوشتم این تقابل وجود داشت. 
در سال ۱۳۴۲ و حتی پس از پیروزی انقالب و 
وقوع جنگ تحمیلی. پس از جنگ دغدغه های 
شــهید با خودش، تناقض ها و پرسش هایی که 
راوی با خــودش دارد و جنگ درونی که برای 
او آغاز می شــود رویارویی این تقابل اســت، 
ســال ۸۸ و درگیری آن ســال و در نهایت در 
بحث مدافعان حرم. همیشــه در ایران و تاریخ 
ایران این تقابل وجود داشــته و آن را به درون 
آدم ها کشانده اســت. این جنگ درونی برای 
شهید اســکندری همیشــه وجود داشته که 
در این رمان به آن توجه شــده اســت. غیر از 
این ها حتی من به مســئله عشق که در رمان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است پرداخته ام و 
عالقه ایشان به همسرش و رابطه عاطفی میان 

این دو به عینه آورده شده است. 
اتفاقاً نویســنده ای که قرار اســت رمانی هزار 
صفحه ای بنویســد با اســتمداد از این عناصر، 
تعلیق هایی در داســتانش به وجــود می آورد 
تــا بتواند مخاطب گریزپای امــروز را وادار به 

خواندن اثرش کند.

برش

منبع اول من ابتدا خانواده بود و 
بعد رفقا و سابقه آشنایی که من 
با ایشان داشتم و در کنار این ها 
سفرهایی بود که من رفتم و چون 
کسی  ایشان  شهادت  نحوه  از 
اطالع نداشت در آخر به سوریه 
و  رفتم  ایشان  شهادت  محل  و 
متوجه نحوه شهادت ایشان شدم

فرهنگ و هنر: پیشنهاد امروز برای شما، کتابی از 
انتشارات نیستان است که اواخر هفته گذشته وارد 
بازار نشر شــد. »یک استکان چای  تلخ« تازه ترین 
تجربه نوشــتاری سید علی شــجاعی است که در 
قالب یک فیلم نامه ســینمایی نوشته شده است. 
این فیلم نامه با مرگ صاحــب یکی از بزرگ ترین 
کارخانه ها و دفاتر صادرات و واردات چای در ایران 
شــروع می شــود. پیرمردی که فرزندانش سال ها 
چشم در طمع مال او داشتند و حاال پس از مرگ 
او درســت زمانی که حس می کنند صاحب اموال 
وی شده اند با این واقعیت روبه رو می شوند که پدر 
پیش از مرگ خود و سال ها قبل، تمامی اموالش را 
در قالب صلح نامه ای به فرد دیگری بخشیده است. 

این اتفاق شوکی بزرگ به خانواده وارد می کند و در 
ادامه داســتان به سراغ ماجرایی در ۱۸ سال پیش 

می رود که راز این اتفاق را باز می کند.
سیدعلی شجاعی تجربیاتش در داستان نویسی را 
پیش از این در قالب داستان کوتاه و بلند اجتماعی 
و مذهبی به ثبت رسانده است و تجربیات جسته و 
گریخته ای نیز در شعر دارد. گرچه او را در نگارش 
وامدار پــدرش می دانند، ولی خــود او نیز گاه در 
گفت وگوهایی از این انتســاب ابراز ناخوشــایندی 
نکرده و می گوید به چنین اتفاقی در صورت وجود 
افتخار می کند. فیلم نامه »یک استکان چای تلخ« 
نیز در ادامه همین مســیر و با بازخوانی برخی از 
مهم تریــن دغدغه هــای شــجاعی در قالب یک 

داستان نویس اجتماعی نوشته شده است.
نگاه خاص او به رویدادهای اجتماعی که نشــأت 
گرفته از سازمان و سامان زندگی پاک در ساختار 
عمدتاً ناپاک زیســت اجتماعی معاصر اســت، در 
او دغدغه هایــی را خلق کرده کــه در نگارش این 
فیلم نامه به خوبی هویداست. شخصیت سازی از افراد 
مختلف که به طور عمده در نقش خانواده و نزدیکان 
خانواده سررودی )متوفی( خود را نشان می دهند و 
نوع نگاه خاص آن ها به زندگی و مناسباتش و نیز 
ایجاد برخی چهره های سفید و خاکستری درست 
در مقابل آن ها در داســتان، برای نوعی تلنگر زدن 
به مخاطب و نیز تکیه بر قصه ســازی و قصه گویی 
و دوری از اطناب های بیانی در زمره شــگردهای او 

در داستان نویســی است. در عین حال شجاعی در 
این فیلم نامه سعی کرده است با ایجاد میزانسن های 
دقیق و متعدد در فیلم نامه و تغییر مدام زاویه دید 

در اثر آن را به متنی پرکشش و تعلیق مبدل کند.
تعبیه دو داســتان در دل هم و اســتفاده از زبان 
نزدیک به شخصیت کاراکترها و نیز طنزی نهفته در 
بیان آن ها که نویسنده سعی کرده آن را با توصیف 
حاالت متعدد از شخصیت آن ها همراه کند، از دیگر 
موضوعاتی اســت که در ایجاد جذابیت در این اثر 

مؤثر بوده است.
انتشارات نیستان فیلم نامه سینمایی »یک استکان 
چــای تلخ« را در ۱۰۰ صفحــه با قیمت ۲۰ هزار 

تومان منتشر کرده است.

دعوت به یک استکان 
چای تلخ

 پیشنهاد امروز  

میراث فرهنگیادبیات

 کتاب های درسی 
چه تصویری از ادبیات به نمایش می گذارند؟

 تشریح اطالعات عروسک ها و بازی های بومی 
در اطلس مردم شناسی

فــارس: همزمان با خبرهــای جنجالی برخی رســانه ها و 
کنش های سیاسی یا غیرسیاسی آن ها درباره حذف آثار برخی 
شاعران و نویسندگان از کتاب های درسی، سایت شهرستان 
ادب در تازه تریــن پرونده تخصصی و موضوعی خود، به نقد، 
تحلیل و بررسی محتوایی کتاب های فارسی مدارس پرداخته 
است. هیئت تحریریه این ســایت ضمن بررسی های ادبی و 
تخصصی، به تحلیل و مقایسه تألیفات امروز درس فارسی با 
کتب گذشته پرداخته و به طور جداگانه از شاعران، نویسندگان، 
معلمان و دبیران نیز درباره محتوای آموزشی این کتاب ها در 
هر پایه، نظرخواهی کرده است. همچنین با توجه به اهمیت این 
موضوع، برای بهبود کیفیت کتاب های فارسی پیشنهادهایی نیز 
ارائه شــده که می تواند دانش آموزان را با مباحث و موضوعات 
ادبی مأنوس کند. انتشار مطالب این پرونده از دیروز  در سایت 
شهرستان ادب آغاز شده و به صورت روزانه منتشر خواهد شد.
در بخشی از دیباچه این پرونده آمده است: »هیئت تحریریه 
سایت شهرستان ادب از چندی پیش با پژوهشی دقیق و دشوار 
بر آن شــد که محتوای ادبی کتاب های مدارس را مورد نقد، 
تحلیل و بررسی قرار دهد و ویژگی های مثبت یا منفی شعرها 
و داستان های موجود در این کتاب ها و تناسب آثار با گروه سنی 
دانش آموزان را بررسی کند...« همچنین در پایان این دیباچه، 
پرونده با یک تقدیم نامه همراه شــده است: »تحریریه سایت 
شهرســتان ادب این پرونده را تقدیم می کند به تمام پدران، 
مــادران، دانش آموزان، آموزگاران و دســت اندرکاران آموزش 

کشــور، به ویژه تدوین کنندگان ارجمند کتاب های درسی و 
مسئوالن محترم وزارت آموزش و پرورش که بار اصلی آموزش 
را برعهده دارند. امیدواریم این تالش پژوهشگرانه و خیرخواهانه 
یک نهاد ادبی بتواند برای سازوکار آموزشی کشور مفید باشد«.
عالقه مندان برای مطالعه مطالب پرونده تخصصی کتاب های 
درسی می توانند به صفحه ثابت این پرونده در سایت شهرستان 

ادب به نشانی shahrestanadab.com  مراجعه کنند.
گفتنی  اســت، در ســایت شهرســتان ادب پیش از این هم 
پرونده های موضوعی دیگری چون »ادبیات و فوتبال«، »رمان 
فانتزی«، »رمان معناگرا«، »پرونده ادبیات کودک و نوجوان« 
و پرونده های پرتره ای مثل »پرونده پرتره فردوسی«، »پرونده 
پرتره شهریار«، »پرونده پرتره نادر ابراهیمی«، »پرونده پرتره 
طاهره صفــارزاده«، »پرونده پرتره قیصر امین پور« و »پرونده 

پرتره حمیدرضا شاه آبادی« منتشر شده بود.

مهر: معصومه رخشا مسئول بخش اطلس مردم شناسی 
و عضو گروه اجتماعی پژوهشــکده مردم شناسی درباره 
طراحــی اطلس مردم شناســی در پژوهشــگاه میراث 
فرهنگی، گفت: اطلس مردم شناسی نرم افزاری است که 
به صورت رســمی از سال ۸۴ شروع به فعالیت کرد که 
در همان دوران برای طراحی نرم افزار اقدام کردیم اما با 
مشکالت عدیده روبه رو شدیم و بعد از تغییر مدیریت ها 
در سازمان این نرم افزار نیمه کاره رها شد. ولی در سال 
۹۴ با مدیریت جدید تدوین اطلس های جامع در بحث 

سیاست های پژوهشگاه میراث فرهنگی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: ما هم از آن سال تصمیم گرفتیم که 
دوباره نتایج تحقیقاتمان را از پژوهش های پیشین ارائه 
بدهیم و در واقع آزمون و خطای زیادی را پشــت ســر 
گذاشتیم و نیمه اول ســال ۹۷ اطلس آماده بارگذاری 
شــد، البته اطلس این قابلیت را هم دارد که در آینده 
به روزرســانی شــود زیرا این اطلس به صورت نرم افزار 

برنامه ریزی شده است.
رخشا درباره برنامه ها و قابلیت های اطلس، اظهار کرد: 
اطلس نزدیک به ۱۹ آیتم و شــاخه اصلی دارد همانند 
»خانــواده و خویشــاوندی«، »پوشــاک«، »خوراک«، 
»بازی«، »ورزش«، »ادبیات شــفاهی«، »معیشــت«، 

»پزشکی مردمی« و... است.
 بخش های اصلی شــامل زیرشاخه هایی است که برای 

اطلس ۱۳۸ فرم طراحی کردیم تا اطالعات هر شاخه را 
در قالب این فرم ها وارد کنیم. در واقع اطلس هم شامل 
نقشــه، نمودار، جدول، فیلم، عکس و متن است که به 
مــرور در حال بارگذاری و تکمیــل تمام این اطالعات 

هستیم.
وی درباره گنجانده شــدن اطالعــات بازی های بومی، 
اســباب بازی ها و عروســک های ســنتی در اطلــس 
مردم شناســی گفت: بخشی از اطلس مربوط به بازی ها 
و اسباب بازی ها می شــود که بازی های مرتبط به زمان 
گذشــته، ســنتی و بومی اســت؛ البته بخش بازی و 
اســباب بازی ها از یکدیگر جداســت، یعنــی بازی های 
بومی به صورت مجزا و اسباب بازی هم مجزا بارگذاری 
شده اند که در بخش اسباب بازی، عروسک های سنتی و 

بومی گنجانده شده است.

گفت وگو با اکبر صحرایی درباره رمان تازه اش با موضوع یک شهید مدافع حرم

این کتاب »جنگ و صلح« من است
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