
حال آن را بزک کنید!
احیای طرح تشــکیل وزارت بازرگانی از 
مدت هــا قبل، بارهــا در مجلس مطرح 
و رد شــده بود اما به تازگی پس از اینکه 
تعدادی از رســانه ها اعالم کردند دولت 
یک بار دیگر به دنبال احیای طرح تشکیل 
وزارت بازرگانی اســت، جمعی از فعاالن 
فضای مجــازی با داغ کردن هشــتگ 
#وزارت_واردات، #مجلس و #وزارت_بازرگانی نسبت به این تصمیم دولت 
اعتراض کردند. یکی از کاربران نوشته است: »بهترین فرصت برای سوزاندن 
آخرین برگ برنده  اقتصاد ایران تشکیل وزارت واردات است که یک بار دیگر با 
خط  دهی برخی از چهره ها، در حال پیگیری است. آقایان این طرح با قوانین و 
اسناد باالدستی تضاد دارد، حاال هرچقدر دلتان می خواهد آن را بزک کنید«.

وزیر را استیضاح کنید
کاربــران فضــای مجازی بــا داغ کردن 
از  #استیضاح_ســلطانی فر،  هشــتگ 
نمایندگان مجلس خواســتند تا یک بار 
دیگر اســتیضاح مسعود سلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانان را کلید بزنند. اصلی ترین 
دلیل درخواســت کاربران هم مشکالتی 
است که به تازگی برای مربیان خارجی از 
جمله »اســتراماچونی« پیش آمده است. یکی از کاربران نوشته است: »فراری 
دادن کی روش و استراماچونی، نابود کردن تیم ملی و استقالل و پرسپولیس، 
نابود کردن تکواندو و وزنه برداری فقط گوشه ای از کارنامه درخشانی است که 

ثابت می کند آقای وزیر باید استیضاح شود«.

حتی اگر سنگ از آسمان ببارد
در چند سال اخیر، موج سفرهای پی درپی 
سلبریتی ها به کشــورهای خارجی برای 
تولد فرزندشــان یا حتی مهاجرتشان به 
کشورهای دیگر حسابی در فضای مجازی 
حاشیه ساز شــده و صدای بســیاری از 
کاربران را درآورده است. دیروز اما فیلمی 
از مصاحبه مهدی فخیــم زاده در ارتباط 
با امکان مهاجرتش به کشــورهای دیگر در شبکه های اجتماعی منتشر شد 
که حســابی مورد استقبال کاربران قرار گرفت. آقای فخیم زاده در بخشی از 
مصاحبه اش می گوید: »امکان ندارد. اگر مهدی فخیم زاده قرار بود برود، از اول 
انقالب و در همان دهه ۶۰ می رفت. من ایران ماندم و اگر سنگ هم از آسمان 

ببارد، همین جا هستم.«

باز هم شیرخشک های آلوده
»مهناز افشــار« روز گذشــته خطاب به 
»جلیل محبی« دبیر ستاد امر به معروف 
در صفحه توییترش نوشــت: »دوبار بابت 
شــکایت از طــرف نهاد شــما در مورد 
دختران خیابان انقالب بازخواست شدم. 
همچنان با چنین اتهاماتی احضاریه دارم. 
کاش اگر این شما هستید، کمک کنین 
زنان و دخترانمان بابت زن بودنشون مورد بی مهری قرار نگیرن«. جلیل محبی 
هم در پاسخ به این ادعا در توییتر نوشت: »ستاد امر به معروف اگر می خواست 

از شما شکایت کند درباره شیرخشک های آلوده شکایت می کرد«.

 مجید تربت زاده  ... فقط آقای خاص کشتی بود و بس. 
با کلی طرفدار و سینه چاک و البته چندین و چند منتقد 
جدی و ســمج. با چهره ای خشک و حتی آهنین، بدنی 
ســاخته و پرداخته که حتی حول و حوش ۶۰ ســالگی، 
قبراق و سرحال به نظر می رسید، با مرغی که می گفتند 
در عالم مربیگری، یک پا دارد و قلبی که شاید فقط تپیدن 

را خوب بلد است و بیگانه با شکستن یا به رحم آمدن! 
محمد بنا یا خودش خواسته بود، یا برایش ساخته بودند 
که همین اســت و جز این نیست. فرمانده ای که دوست 
دارد همه ســربازش باشند و شکست و عقب نشینی هم 
هیچ وقت توی َکتش نمی رود. هیچ کس هم باور نمی کرد 
آقای فرمانده، پشت آن عضالت ستبر و توی بدن ساخته 
و پرداخته اش، دلی شکستنی داشته باشد... هیچ کس باور 
نمی کرد، تا روزی که دوربین های سمج، در المپیک »ریو« 

اشک ها و به خود پیچیدن هایش را لو دادند... . 

 من شومن نیستم
حتی حاال که به نظر می رسد »آقای خاص« بودن را کنار 
گذاشــته، باز هم سلبریتی بودن به او نمی آید. اهلش هم 
نیســت. بنابراین پست یکی دو روز قبل او در اینستاگرام 
را به حساب سلبریتی بودن نگذارید. محمد بنا چند سال 
پیش وقتی هنوز بازار ســلبریتی بازی داغ نشده بود در 
گفت وگو با »قدس آنالین« خودمان و در پاســخ به اینکه 
چرا با وجود شــایعاتی که پیرامونش جریان دارد، کمتر 
حرف می زند، گفته بود: »من شومن نیستم«! واقعاً هم به 
نظر نمی رسد اهل تالش برای جلب توجه کردن باشد. آن 
هم شخصیتی که در همه این سال ها به اندازه کافی دیده 
شده و به چشــم آمده است. بنابراین وقتی یکباره پست 
می گذارد و به فدراسیون فوتبال ایران می تازد، حتماً حرفی 

شنیدنی دارد و می خواهد انتقاد و گالیه هایش، دیده 
و شنیده شوند نه خودش: »خداقوت فدراسیون 
پنج ستاره فوتبال! این رویه رو باب نکنین که 
خارجیا بیان تو مملکت خودمون تا گردن رو 

سرمون کاله بکشن و هرطور بی احترامی 
هم بهمون کنن، جســارتاً ما باشیم گاو 

شیردشــون، بدوشــن بعدم هر وقت 
دلشون خواست، شب و نصفه شب 
جمع کنن برن به سالمت...بحث 
غــرور ملیه...بحــث عزت نفس 

ایرانیه«.

 چه کسی ُلپ هایش 
را کشید؟

یک نفر چند سال پیش درباره »بنا« و موفقیت هایش 
در کشــتی فرنگی، چیزی توی این مایه ها نوشته بود: 
»اگــر قبول کنیم که علی کریمــی را خدا بغل کرده، 
آن وقــت باید یقین کنیم، خدا محمد بنا را بغل کرده 
و نعوذباهلل لُپ هایش را هم از شــدت دوســت داشتن 
چالنده اســت«! این مقدمه را برای این گفتیم که به 

جای نوشتن خالصه زندگی نامه اش، از فراز و فرودهای 
زندگی قهرمانی یاد کنیم؛ ســال 1337 در تهران به 
دنیا می آید و به قول خودش از کودکی می شد همین 
تضادی که میان چهره و شــخصیت واقعی اش وجود 
دارد را در بیشــتر رفتارهایش دید. کودک 5۰ ســال 
پیش، برخالف گوشــه گیری و تنهایی اش در مدرسه 
و... در جمــع خانوادگــی و فامیلی بچــه پرجنب و 
جوش و حتی شــروری بود! برخالف ظاهر جدی اش 
که بیشــتر شــبیه عالقه مندان به ریاضی و مهندسی 
به نظر می آمد، ادبیات خواند و برخالف گوشــه گیری 
و بی توجهی اش به دنیای اطراف، در سال 57 از جمله 
2۰ ســاله های انقالبی و پرحرارت بود. پس از انقالب 
هم برای مدتی به کمیته انقالب اســالمی پیوست و 
آنجا هم برخالف وضع مادی نامناســبی که داشــت، 
کوپن ها و کمک های معیشــتی که سهمیه ماهانه اش 
بود را بین ایــن و آن و نیازمندتر از خودش پخش و 

پال می کرد!

 مثل حجازی
البته تا اینجای داستان هنوز نه خدا بغلش کرده است و نه 
خودش به چاه و چاله ای افتاده است. تضاد و تناقض های 
زندگــی اش هم، همچنان ادامه دارد. او که با فعالیت های 
تئاتــری دوران مدرســه و بعد ادامه تحصیل در رشــته 

ادبیــات، زندگی در محله های قدیمی تهــران و دمخور 
شدن با شــاعران مختلف و عضویت در کمیته، باید سر 
از نویسندگی یا فعالیت های فرهنگی یا زندگی نظامی در 
می آورد، یکباره می شود قهرمان کشتی فرنگی و نخستین 
مدال جهانی این رشته را پس از انقالب برای کشورش به 
ارمغان می آورد و در آســیا هــم طال می گیرد. آن هم در 
شرایطی که تا چند سال قبل، خودش و خیلی از آن هایی 
کــه او را در زمین فوتبال »غیاثی« دیــده بودند، از زبان 
خودش می شــنیدند که دوست دارد مثل ناصر حجازی 

دروازه بان تیم ملی فوتبال شود!
محمد بنا در 3۰ ســالگی می گــذارد و از ایران می رود 
تا ســاکن آلمان شــود. دلیلش را از جمله راز و رمزها یا 
مســائل خصوصی زندگی اش بدانید که دوســت ندارد 
درباره اش حرفی بزند و ما هم در این مطلب بیشتر از این 
پیگیرش نمی شویم. این هایی را هم که برخی سایت ها و 
خبرگزاری ها، از رستوران داری در آلمان گفته اند، از همسر 
اســپانیایی اش که مدت هاســت از او جدا شده رونمایی 
کرده اند، از اینکه در آلمان دانشگاه هم رفته یا نرفته حرف 
زده اند و... البد حاصل تالش خبرنگاران سمجی است که 

بلدند ریز و درشت زندگی آدم ها را بگذارند زیر ذره بین.

 درآمدن از تِه چاه
»بنا« در خارج کشــور و پس از 15 سال همان طور که 
چند سال پیش به خبرنگار ما گفت می افتد ته چاه زندگی، 
می افتد به چاه ناامیدی اما چند ســال بعد برمی گردد و 
می شــود سرمربی تیم ملی، از جوان های ایرانی قهرمان 
می سازد، نخســتین طالی جهانی تاریخ کشتی فرنگی 
ایــران را صید می کند، ســه گانه قهرمانی جهان را رقم 
می زند و بعد هم شــاهکار بی سابقه در المپیک لندن و 
سه طالیی که می توانست چهار تا هم باشد. همه این ها 
توسط مردی بدســت می آید که به قول خودش افتاده 
بود ته چاه و داشــت تمام می کرد. خــدا صدایش زد، 
دســتش را گرفت و او را باال کشــید تا کمی بعد بشود 
معمار کشــتی فرنگی نوین ایــران. تضادها و تناقض ها 
البته در زندگی اش تمام نشــده. دلیل چند بار قهر 
و آشتی او از تیم ملی، رفتن ها و برگشتن هایش، 
خداحافظی کردن ها و سالم دوباره اش شاید 
همین تضادها باشــند. آقای خاص کشتی 
ایران، درست در شــب و روزهایی که به 
نظر می رسید قرار است طالهای المپیک 
»ریو« را درو کند، فقط اشک و حسرت 
درو کرد. حاال برگشته است، خودش، 
طرفــداران و منتقدانــش، به خوب 
کشــتی گرفتن و یکی دو مدال هم 
راضی اند اما آیا قرار اســت برخالف 
توقعــات خودش و دیگران، براســاس 
همان تضاد و تناقض های همیشگی، در المپیک 2۰2۰ 
توکیو، شکارچی طالها باشد؟ به نظر شما، خدا یک بار 

دیگر »بنا« را بغل می کند؟

قهرماِن مردم
قدس زندگی: هرچند مصاحبه مسئوالن 
محلــی آنچنــان بازتابی در رســانه  ها و 
فضای مجازی نــدارد، اما روز گذشــته 
مصاحبه امیررضا سعیدی، مسئول کمیته 
ورزش هــای الکترونیک اســتان اردبیل 
حســابی در فضای مجازی سر و صدا به 
راه انداخت. آقای مسئول در مصاحبه اش 

اعالم کرد که »مهران احمدی« ملی پوش اردبیلی تیم ورزش های الکترونیک 
کشورمان در مسابقات جهانی کره جنوبی از رویارویی با حریف اسرائیلی اش 

انصراف داده است.
این مســئول محلی در ادامه گفته بود که حتی مسئوالن تیم هم از تصمیم 
مهران خبر نداشــتند و این بازیکن ورزش های رایانه ای بالفاصله بعد از اینکه 
بلندگوی سالن نام حریفش را اعالم کرده، بدون مشورت با مربی و مسئوالن، 

فرم انصرافش را پر کرده است.
کاربران فضای مجازی هم در تجلیل از مهران احمدی، هشتگ مربوط به نام او 
را در توییتر فارسی داغ کردند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده 

توسط کاربران را می خوانید:
مهران حتی هنوز دسته پلی استیشن رو دستش نگرفته بود که گفتن حریفت 
از اسرائیله. پسر با شرف اردبیلی هم تو روی مسئوالن مسابقه ایستاده و گفته 

ما اسرائیل رو به رسمیت نمی شناسیم.
حسن پاجانی، دیگر ملی پوشمون، توی همون مسابقات اول شده و مسئوالن 
گفتن اگر مهران هم بازی می کرد شانس اول قهرمانی بود اما این پسر با غیرت، 

قید قهرمانی و جایزه سنگین رو زده تا قهرمان ما مردم بشه.

وعده  بدون پشتوانه
قدس زندگی: ماجرای ســورپرایز آذری 
جهرمی انــگار تمامی نــدارد! آقای وزیر 
چند روز پیش با انتشار پستی در صفحه 
اینســتاگرامش از کاربران خواست برای 
پهپاد پست که به ســورپرایز وزیر جوان 
معروف شده، اسم انتخاب کنند. جهرمی به 
کاربران قول داد نامی که بیشترین الیک 

را بیــاورد، بی برو برگرد به عنوان نام پهپاد انتخاب شــود اما برخالف تصور 
آقای وزیر، ماجرای انتخاب نام برای پهپاد هم مثل ماجرای ســورپرایز، سوژه 
طنز کاربران شــد و نام »پپه، مخفف پهپاد پســت هوایی« بیشترین الیک را 

از کاربران گرفت! 
وزیر ارتباطات هم روز گذشته در واکنش به انتخاب این نام از سوی کاربران، 
در صفحه توییترش نوشــت: »بیشــترین الیک برای »پپه«. البته پپه چندان 
مؤدبانه نیست و روش خوبی هم برای نام گذاری محصول جوانان هموطنمون 
نیســت، اما به احترام این دوست عزیز و عزیزانی که الیک کردند، اسم پهپاد 

پست پالس رو »سجاد« یعنی نام دوستی که پیشنهاد داده بود، می گذاریم«. 
آقا سجاد هم در پاسخ به وزیر ارتباطات در صفحه توییترش نوشت: »امیدوارم 
با برآیند کار غیرحرفه ای آشنا شــده باشید. مسلماً کسی مایل به استهزای 

دستاورد جوانان کشورش نیست. اما 2 نکته:
1- وعده بدون پشتوانه فکری به نقض عهد می انجامد

2- نقض عهد موجب بی اعتمادی می شود
اما به برکت صاحب اسم »سجاد« مقبول است«.
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ورزش
از برخورد با دالل ها تا استیضاح وزیر

 آزمون بزرگ 
برای فراکسیون ورزش مجلس

برخالف نظر باشگاه استقالل

سخنگوی شهرخودرو: 
مشکل رحمتی پابرجاست

 بایسته های سرودن شعر محلی برای گروه سنی کودک و نوجوان در گفت وگو با رضا موزونی 

خلق اثر برای کودکان با زبان مادری

قاصدک در باد
رقیه توســلی: عینک را از صورت برمی دارم، از پشت میز و کامپیوتر بلند 
می شــوم و روی خوش نشــان می دهم به خیال... راه می افتم سمت روستا تا 
به ســفره چاشت »خانجان« برســم. پای پله ها صدای شکستن گردو می آید، 

صدای شیهه اسب.
»ریحان خانوم« خوشــآمدم می گوید و... می رســم به خوِد بهشت. نمی شود 
میهمان عمارت باشی و با کره محلی و مربای انجیر، آدِم دیگری نشوی، با چای 
دارچین... عطر قل قل فسنجان پیچیده در اتاق ها و خانجان به قاعده همیشه 
گشاده روست... دلم برایش لک زده... به سیاق معمول می زند آرام روی شانه ام 

و می گوید: از مرگ ما بیزاری؟ و می شنود: البته، البته.
مهربان ترین مادربزرگ دنیا از سرزده و پریشان آمدنم سؤالی ندارد فقط یواشکی 
»قدر« می خواند و فوت می کند ســمتم. آن وقت دور سرم، صدقه می چرخاند 
و می اندازد توی صندوق سر طاقچه... چشمم دنبالش که می کند می رسد به 
قاب عکس های سیاه و سفید خاندان. به عروسی عزیز و بابا. به شمار رفتگان و 

زندگان. سعی می کنم قاصدک بی قرار در باد نشوم.
می ایستم پشــت پنجره رنگ رنگی که »ریحان« می گوید: عزیزکم! بیشتر به 
پرنده های این خانه سر بزن، گنجشک های شهری مثل سردرختی های ما که 

خوش الحان نیستند.
کیف می کنم از گالیه هنرمندانه اش... که خانجان می خواهد بنشــینم کنار 
دستش. کرسی مزه قدیم ها را دارد؛ شیرین و حال خوب کن و گرم و پُرآجیل.

بعد، در معّیت »آقا صادق« تا ته خانه باغ می روم. خدا می داند چه دلتنگ قشوی 
اســب و کره اش شده ام. باغبان 83 ساله هنوز دست به بیل است و به نوه های 

این خانه می گوید: جانک!
در ردیف درختان لیمو و نارنگی داریم بهشت را گز می کنیم و تماشاچی 
پاییزییم که کســی بی هوا برم می گرداند پشــت میز... شوکه می شویم 
هردویمان! بیچاره همکار طفلکی من که لرزان دارد می پرســد: خوبی؟... 
آخر کدام آدمیزاد نمانده در بهشــت، خوشــبخت و خوب اســت که من 

دومی اش باشم؟
حرف حســاب: هوای مهربانی و بلدیتــش را کرده دلــم... او که توی 
آســتینش به وفور معجزه داشت... او که اگر بود، نمی گذاشت دل آرامی ها 
کم باشــد... »ســارا« برود دنبال دانشــکده دوردســت خارجکی... دکتر 
»مهربانــو« از اتریــش برنگردد در دایره مان... و »مائده« وکالت را ببوســد 

و بی خیال معدل قشنگش بشود!

کمی درباره »محمد بنا«، زندگی و ُخلق و خوی اش

خدا دستش را گرفت

پروین در تمرین تیم فوتبال امید:

برای صعود به المپیک
رسن در گفت و گو با قدس: لیگ را تعطیل کنید

سکوتم برای کمک به 
پرسپولیس است

روایت مجازی2

خبر قشنگ
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حمیدرضاعرب: بشار رسن، هافبک مهاجم پرسپولیس 
با اینکه از وضعیت مالی تیمش راضی نیســت و نزدیک 
به هفت ماه حقوق دریافت نکــرده اما هدفش با این تیم 
را رســیدن به عنوان قهرمانی می داند. رؤیایی که روشن 
نیست به سرانجام برسد یا خیر به این دلیل که سپاهان 

واستقالل نیز به شدت خواهان این عنوانند.

 پرســپولیس روند مثبتی را در پیش گرفته و 
حتی از شانس قهرمانی در نیم فصل هم برخوردار 

است. چه پیش بینی از وضعیت تیمت دارد؟
چیزی که مهم اســت اینکه ما بتوانیــم در پایان فصل 
صدرنشــین باشــیم اما صدرنشــینی درنیم فصل هم 
بی ارزش نیست و می تواند خیال ما را بابت روزهای آتی 
راحت کند. ما به دنبال چهارمین قهرمانی با پرسپولیس 

هستیم و به این هدف خواهیم رسید.

 اما به نظر می رسد که هنوز نتوانسته اید کیفیتی 
که فصل پیش ارائه می دادید را این فصل ارائه دهید.

تفکرات هر مربی با دیگری فــرق دارد. کالدرون تازه 
دارد با شــرایط پرســپولیس خو می گیرد. در همین 
بازی با ســایپا ما نمایش خوبی داشتیم ودیدید که دو 
بار دروازه حریف را فتح کردیم. ســایپا فقط دقایقی از 
نیمه دوم تیم برتر زمین بود اما باقــی دقایق را ما در 
اختیار داشــتیم. می خواهم بگویم که این برد ها ادامه 
خواهد داشــت. شــما تردید نکنید که پرسپولیس به 

صدر جدول برمی گردد.

 تصور می کنی این پرسپولیس بتواند سپاهان را 
پشت سربگذارد؟

ســپاهان تیم خوبی است اما پرســپولیس که راه بیفتد 
همه معادالت لیگ عوض می شــود. ما برای رسیدن به 
صدرجدول برنامه داریم و بچه ها کاماًل با یکدیگر هم قسم 
شده اند که از پستی و بلندی های لیگ عبور کنند. ما یک 
نیم فصل پرهیاهو و ســخت را پیش رو داریم که باید با 

برنامه ریزی مناسب گام به آن بگذاریم.

  بازی با پارس جم هم نزدیک است. درباره این 
بازی صحبت کن؟

بازی سختی است. برای پرســپولیس بازی آسان وجود 
ندارد. اما ســرانجام ما هم پرسپولیسی هستیم و پس از 
کســب چند برد متوالی در لیگ و جام حذفی روی روند 
خوبی قرار داریم و روحیه برد در تیم ما به بهترین حالت 
ممکن شکل گرفته به همین دلیل تیم ما مقابل پارس هم 

به چیزی جز برد فکر نمی کند.

 مشکل مالی ات با باشگاه پرسپولیس حل شد؟
ماه ها اســت از این تیم پولی نگرفته ام. شاید نزدیک به 
هفت ماه اما چیزی نگفتم که مشکلی برای تیم به وجود 

نیاید. اما صبر من هم اندازه ای دارد. امیدوارم باشگاه به 
تعهداتش عمل کند چون ادامه دادن در این شرایط سخت 
و دشوار خواهد شد. البته من همیشه سعی کردم فضای 

محترمانه ای فراهم باشد تا تنش ایجاد نشود. 

  ودرباره لیگ قهرمانان آسیا...
حریف اصلی ما الدحیل اســت؛ تیمی کــه با چند تن از 
بازیکنانش خیلی دوســت و رفیقم. آن هــا تیم خوبی 
هســتند و به لحاظ بودجه هم بودجه بســیار عظیمی 
دارند؛ بودجه ای که فراتر از فوتبال ایران اســت و جدا از 
این موارد این تیم حتماً می تواند رقیب سنگینی برای ما 
باشد، با وجود این ما هم تیم پرسپولیس هستیم و سابقه 
درخشانی در آســیا داریم و حتی چندی قبل به فینال 

آسیا هم رسیدیم.

بشاردرایرانمیماند؟
در شرایطی که رسن حســابی در ترکیب تیم کالدرون جا 
افتاده، احتمال دارد عدم پرداخت حقوقش منجر به تصمیمی 
جدید از سوی او شود.نکته عجیب این است که عالوه بر عدم 
پرداخت حتی یک دالر در فصل جاری، رسن 30 درصد نیز از 
فصل گذشته طلب دارد. نکته دیگر نیز اینکه در موضوع بشار، 
انتقال پول با مشکل بانکی و تحریمی مواجه نیست و در واقع 
اگر باشگاه پرسپولیس، مبلغ را تأمین کند، می تواند به صورت 

نقدی در اختیار هافبک شماره پنج عراقی قرار دهد.
سال گذشــته در همین روزها، بشار رســن به نیم فصل 
پایانی قراردادش نزدیک می شد و پیشنهادی 800 هزار 
دالری از »ام صالل« داشت. باشگاه قطری تالش می کرد 
تا رسن را راضی به جدایی از پرسپولیس کند اما در همان 
مقطع سرخ پوشان به پیشنهاد مدیربرنامه بشار قرارداد او 

را تمدید و رسانه ای کردند. اگرچه این قرارداد فاقد اعتبار 
بود اما به هر حال سبب شد تا پیشــنهادات رسن از بین 
بروند و سرانجام او در تابستان با سرخ ها به شکلی رسمی 
تمدید کرد.حاال باوجود اینکه یک نیم فصل از قرارداد این 
بازیکن باقی مانده ولی تأخیر در پرداخت حقوق او سبب 
شده تا بشار بتواند به راحتی قراردادش را فسخ کند و جدا 
شود. البته هنوز پیشــنهادی به این بازیکن نرسیده ولی 
تا هفته آینده و پس از بازی با نســاجی، احتماالً تکلیف 

او روشن می شود و پیشنهادات جدید نیز فرا می رسند.
باشگاه پرسپولیس محمدحسن انصاری فرد که عالقه ویژه ای 
به بشار رسن دارد، تالش می کند تا این مبلغ را تامین کند اما 
در غیر این صورت، یک خارجی دیگر هم از ایران خواهد رفت. 
بشار پس از اینکه مجوز حضورش در جام خلیج فارس صادر 

نشد، تا حدی از باشگاه پرسپولیس نیز گله داشت.

رسن در گفت و گو با قدس: 

سکوتم برای کمک به پرسپولیس است

تاج: با برانکو در حال مذاکره ایم
ورزش: رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تکذیب دوباره رقم باالی قرارداد مارک ویلموتس 
سرمربی تیم ملی گفت: با گزینه های جایگزین از جمله برانکو ایوانکوویچ در حال مذاکره 
هستیم. مهدی تاج ظهر دیروز در حاشــیه مجمع هیئت فوتبال استان کردستان در 
خصوص سرنوشت سرمربی تیم ملی عنوان کرد: در خصوص برانکو یکی از گزینه های 
تیم ملی است و در حال مذاکره هستیم و البته همزمان با وی افراد دیگری نیز هستند که 
در حال مذاکره هستیم. وی یادآور شد: االن خیلی بازی تیم ملی نداریم و به همین دلیل 

خیلی عجله ای در این زمینه نداریم!  بحث انتخاب سرمربی تیم ملی در جریان است.

بیرانوند در آستانه نیمکت نشینی دوباره در پرسپولیس
ورزش: بیرانوند برخالف اینکه گفته می شد به دلیل مصدومیت در بازی با سایپا از دروازه 
پرسپولیس محافظت نکرد در جریان دیدار تدارکاتی این تیم به میدان رفت تا نشان دهد 
مشکلی ندارد.عملکرد قابل قبول رادو در چارچوب دروازه پرسپولیس سبب شده تا این 
بازیکن شانس زیادی برای ماندن در ترکیب اصلی پیدا کند تا بار دیگر دروازه بان شماره 
یک تیم ملی فوتبال ایران را نیمکت نشین کند. گابریل کالدرون با وجود رابطه خوبی 
که با بیرانوند برقرار کرده است اما می خواهد انگیزه او را برای بازگشت به روزهای خوب 

با نیمکت نشینی افزایش دهد.

استیلی از قائدی قدردانی کرد
ورزش:در حاشیه تمرین دیروز تیم امید و در حضور مسئوالن ارشد ورزش کشور، 
حمید استیلی سرمربی تیم امید به مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان گفت 
که قصد دارد از مهدی قائدی بابت حرکت زیبایی که در حاشــیه بازی استقالل 
و شاهین بوشهر انجام داد قدردانی کند.استیلی خطاب به وزیر ورزش گفت که 
قائدی در بازی با شاهین کاپشــن خود را                                         در آن هوای سرد از تن درآورد و بر تن 
یکی از توپ جمع کن ها کرد.پــس از این صحبت ها از قائــدی بابت این حرکت 

جوانمردانه قدردانی شد.

نصرتی از تیم ملی هندبال خداحافظی کرد
ورزش: شاهو نصرتی یکی از لژیونرهای شاغل هندبال ایران است که در لیگ رومانی 
بازی می  کند. وی در پیامی در صفحه شخصی اینستاگرام خود، خداحافظی اش را 
از تیم ملی اعالم کرد.خداحافظی نصرتی در حالی اتفاق افتاده که آخرین اردوی تیم 
ملی هندبال در تهران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی برگزار 
می شــود و تیم ملی هفته آینده برای برپایی یک اردوی تدارکاتی و برگزاری چند 
مسابقه دوستانه راهی قطر شده و قرار است لژیونرهای شاغل در لیگ های اروپایی 

نیز به جمع اعضای تیم ملی بپیوندند.

ورزش: علی پروین دیروز به همــراه جواد زرینچه در 
تمرین تیم فوتبال امید حاضر شــد. پروین در حاشیه 
این تمرین به خبرنگاران گفت: همین االن به بچه های 
تیم گفتم که باید همگی دست به دست هم دهیم تا این 
تیم پس از ۴0 سال به المپیک برسد. اگر هم نرود، چهار 

سال دیگر با تیم سالنی برود.
ســرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: 
االن همه اهالی فوتبال باید کمــک کنند به خصوص 
باشگاه ها. اگر باشــگاه ها بازیکنان را به حمید استیلی 
بدهند، این تیم می تواند بــه المپیک برود. باید مراقب 
باشــیم و خوب کار کنیم. یکی از مهم ترین چیزهایی 
که بازیکنان باید رعایت کنند موبایل است. این را باید 

خیلی مراقب باشند.
وی تصریح کرد: اگر جای فدراســیون باشــم لیگ را 
تعطیل می کنم ولی بازیکنان را بــه تیم امید می دهم. 

البته ۱0 بار گفتیم ولی کسی گوش نکرد.
پروین با اشــاره به ظرفیت تیم فوتبال امید یادآور شد: 
ظرفیت تیم امید خیلی خوب است. بازیکنان تیم امید 
سرحال در لیگ بازی می کنند. اگر باشگاه ها کمک کنند 

به المپیک می رویم.
پیشکسوت فوتبال ایران به جدایی سرمربی پیشین تیم 
امید هم اشاره کرد و گفت: جای فرهاد مجیدی در تیم 
امید خیلی خالی است. او خیلی زحمت کشیده است. 
خیلی دلم می خواســت فرهاد کنار حمید )اســتیلی( 

می بود. اختالف نظر است دیگر. 
حمید استیلی در حاشیه تمرین دیروز تیم امید گفت: 
باید از پیشکسوتانی که امروز به محل تمرین آمدند و به 
بازیکنان روحیه دادند تشکر کنم. بی گمان حضور آن ها 

سبب دلگرمی بازیکنان و کادر فنی خواهد بود.

حمیداستیلی:باپنججلســهتمریننمیشودبه
المپیکرفت

سرمربی تیم فوتبال امید در پاســخ به این پرسش که 
آیا سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال نمی توانست این 
مشکل را برای تیم امید حل کنند گفت: جلسات زیادی 
را با مســئوالن این دو نهاد برگزار کردیم و خواســتار 
تعطیلی لیگ برتر شــدیم تا بتوانیم بــا همه بازیکنان 
تمرین کنیم اما ســازمان لیگ نپذیرفت و هیچ کمکی 

هم به ما نکرد. 
وی در مورد بازیکنانی که بــه اردوی تیم امید نیامدند 
گفت: از مجموع بازیکنانی که دعوت کرده بودیم فقط 
بازیکن تیم صنعت نفت نیامد که براســاس آیین نامه 
انضباطی فدراسیون فوتبال محروم شد. بازیکنانی که 
دعوت می شوند اگر به اردوی تیم امید نیایند نمی توانند 

برای تیم باشگاهی شان هم بازی کنند.
وی در مورد بازیکنان امید تیم های سپاهان و استقالل 
گفت: این دو تیم دیداری با هم دارند که پای یک جام 
در آن وجود دارد و اگر بخواهند بازیکنانشــان را به تیم 
امید بدهند لطمه می خورند. البته نورافکن مصدوم است 
و با اینکه در اردو حضور داشت اما با تیم تمرین نکرد. با 
این حال باشگاه ها موظف هستند که بازیکنانشان را در 

اختیار تیم امید قرار دهند.
سرمربی تیم فوتبال امید در مورد انتظاری که از این تیم 
برای صعود به المپیک وجود دارد گفت: برای ما سخت 
است که با پنج جلســه به المپیک برویم. تیم امید قطر 

سه سال است که کنار هم تمرین می کند. 

امیرمحمد سلطان پور: قرعه کشی مرحله یک شانزدهم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا دیروز در شهر نیون سوئیس مقر 
کنفدراسیون فوتبال اروپا )یوفا( برگزار شد تا تیم های راه 
یافته از مرحله گروهی مشهورترین تورنمنت باشگاهی در 
جهان حریفان خود را بشناسند. دور گروهی مسابقات شاهد 
اتفاقات جالبی بود و همین طور با به ثمر رسیدن 308 گل، 
شاهد پر گل ترین مرحله گروهی تاریخ رقابت ها بودیم. در زیر 

قرعه کشی را به شکلی دقیق تر بررسی می کنیم

بروسیادورتموند-پیاسجی
نخستین قرعه ای که دیروز از گلدان خارج شد نوید یک بازی 
جذاب را می داد. دو تیم هجومی فوتبال اروپا یعنی پاری سن 
ژرمن و بروسیا دورتموند به مصاف هم خواهند رفت. نیمار، 
امباپه و دیگر ستاره های پی اس جی امیدوارند که این فصل 
بتوانند سرانجام آن چیزی که مالکان قطری این باشگاه به 
شدت دنبال آن هستند یعنی قهرمانی در اروپا را به آن ها 
هدیه دهند، اما مثل چند فصل گذشته باز هم در دور یک 

شانزدهم نهایی به قرعه ای سخت برخورد کرده اند.

رئالمادرید-منچسترسیتی
در چند سال گذشته پپ گواردیوال به عنوان مردی خوش 
شانس در موقع قرعه کشی ها در هر تورنمنتی که تیمش به 
میدان می رفت شناخته شده بود. اما این بار قضیه به گونه ای 
متفاوت برای او و منچسترسیتی رقم خورده است. آن ها به 
مصاف پر افتخارترین تیم تاریخ جام باشگاه ها/لیگ قهرمانان 
اروپا یعنی رئال مادرید با ۱3 عنوان قهرمانی می روند. رئال هم 
مسلماً از این قرعه راضی نیست اما دوم شدن در گروهشان 

مسلماً چنین عواقبی را نیز برای آن ها دارد.

آتاالنتا-والنسیا
شاید بهتر از این قرعه نمی توانست برای هیچ کدام از این دو 
تیم رقم بخورد. آتاالنتا که برای نخستین بار حضور در لیگ 
قهرمانان اروپا را تجربه می کند و پس از بازی چهارم مرحله 
گروهی تنها یک امتیاز بدست آورده بود اما در پایان موفق شد 
خود را به مرحله حذفی برساند، حاال نیز به آسان ترین حریف 
ســرگروه )حداقل روی کاغذ( یعنی والنسیا برخورد کرد. 
خفاش ها هم مسلماً بازی مقابل این تیم ایتالیایی را به دیگر 

حریفان احتمالی ترجیح می دهد.

اتلتیکومادرید-لیورپول
یورگن کلوپ و شــاگردانش زودتر از آن چیزی که فکرش 
را می کردند به ورزشــگاه وندا متروپولیتانو شهر مادرید بر 
می گردند. در حالی که ماه می گذشته آن ها در این ورزشگاه 
ششمین قهرمانی تاریخ خود در اروپا را بدست آوردند حاال 

باید مقابل اتلتیکومادرید بازی سختی را برگزار کنند.

چلسی-بایرنمونیخ
صحبت از بازگشت به استادیوم های خاطره انگیز شد و مسلماً 
چلسی نیز به خاطر قرعه کشی دیروز یکی از نوستالژیک ترین 

خاطرات خود را شاهد خواهد بود. تقابل بایرن مونیخ با شیرهای 
لندن یادآور دیدار تاریخی لمپارد و هم تیمی های سابق او در 
دیدار فینال سال 20۱2 مقابل بایرن که اتفاقاً در آلیانز آرنا نیز 
برگزار شده است. آن ها به عجیب ترین شکل ممکن در آن بازی 
پیروز شدند اما شکست دادن دوباره غول آلمانی مسلماً آزمونی 

سخت برای چلسی خواهد بود.

لیون-یوونتوس
این دیدار می تواند یادآور بازی تماشایی دو تیم در سه سال 
پیش باشد جایی که بوفون یکی از بهترین شب های حضور 
طوالنی مدت خود در فوتبال را شاهد بود و با سیوهای متعدد 
بانوی پیر را یک تنه برنده کرد. کریستیانو رونالدو نیز از تقابل 
با یک تیم نه چندان قدرتمند مثل لیون استقبال خواهد کرد 
تا بتواند رکورد بهترین گلزن لیگ قهرمانان که در اختیار 

خودش است را ارتقا دهد.

تاتنهام-الیپزیگ
به هیچ عنوان نمی توان تیم الپیزیگ را تیمی بد لقب داد، در 
واقع آن ها تیمی بسیار خوب هستند که بارها در یکی دو فصل 
گذشته توانایی های خود را ثابت کرده اند؛ اما هر چه که باشد 
مسلماً اگر مورینیو می خواست پس از دوم شدن تیمش در گروه 
مقابل یک سرگروه بازی کند، اگر انتخاب اولش یعنی والنسیا 

رقم نمی خورد، انتخاب دومش همین تیم الیپزیگ می بود.

ناپولی-بارسلونا
شاید گنارو گتوسو اکنون از قبول هدایت ناپولی پشیمان شده 
باشد! آن ها مسلماً یکی از سخت ترین دیدارهای این مرحله را 
مقابل مدعی همیشگی عنوان قهرمانی یعنی بارسلونا برگزار 
خواهند کرد. بارسلونا در فصول گذشته به جز یکی دو بار 
خاطرات خوبی از سفر به ایتالیا دارد، که یکی از آن دفعات 
مقابل رم بود و مدافع آن تیم کوستاس مانوالس که به کابوس 
آن ها بدل شد. شاید اشاره به این نکته بد نباشد که مانوالس 

اکنون در ناپولی بازی می کند!

دیدارینهچندانآسانبرایغولهایحاضر
درلیگاروپا

در کنار قرعه کشی مرحله یک شــانزدهم لیگ قهرمانان 
اروپا، تکلیــف دیدارهای دور یک ســی و دوم نهایی لیگ 
اروپا نیز مشخص شد و 2۴ تیم صعود کننده از دور گروهی 
این رقابت ها به اضافه هشت تیم رتبه سوم مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان حریفان خــود را شــناختند. در این دور 
منچســتریونایتد به مصاف بروژ صدرنشین لیگ بلژیک 
خواهد رفت که در گروه خود در لیگ قهرمانان پایین تر از 
پاریس و رئال مادرید و باالتر از گاالتاسرای به این رقابت ها 
تنزل یافته است. آرسنال هم در مقابل المپیاکوس صدرنشین 
یونان به میدان می رود که پایین تر از بایرن و اسپرز و باالتر از 
ستاره سرخ راهی لیگ اروپا شده است. در دیگر دیدارهای 
مهم نیز ختافه مقابل آژاکس، بایرلورکوزن با پورتو، لودوگورتز 

با اینترمیالن و آاس رم با خنت بلژیک مصاف خواهند کرد.

پروین در تمرین تیم فوتبال امید:

برایصعودبهالمپیکلیگراتعطیلکنید
قرعه کشی مراحل حذفی لیگ قهرمانان و لیگ اروپا انجام شد

پایانخوششانسیپپ

سینا حسینی: رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی 
با انتقاد از شرایط موجود در ورزش کشور به ویژه موضوع همکاری 
با مربیان خارجی در حوزه فوتبال تأکید داشت که با وجود شرایط 
اقتصادی، ایده آل نیست پول کشور را به این شکل صرف استخدام 

مربیان خارجی کنیم.
محمدرضا تابش در ادامه توضیح داد: فســاد و داللی گسترده ای 
در فوتبال کشــور وجود دارد که این موضوع در کنار عدم اشراف 
مسئوالن ورزشی کشور بر مسائل حقوقی، موجب عقد قرارداد به 
سود طرف خارجی می شود و هربار  باشگاه ها و فدراسیون فوتبال 
محکوم به پرداخت جریمه و غرامت می  شوند.اصاًل درست نیست 
از پول مردمی که نسبت به وضعیت معیشت خود اعتراض دارند، 
مبالغ میلیون دالری به مربیان خارجی پرداخت شود؛ در زمینه 
داللی ها، اگر تخلفی رخ داده باشد با استفاده از بعد نظارتی آن را 

به مراجع قضایی انتقال می دهیم.
حساسیت رئیس فراکســیون ورزش مجلس شورای اسالمی به 
موضوعات کالن ورزشی به ویژه ریخت و پاش های موجود در حوزه 

فوتبال و عدم نظارت کافی در دستگاه ورزش امری قابل قبول است 
اما سؤالی که برای افکارعمومی مطرح می شود این است که چرا 
دوستان در مجلس با وجود طرح این مسئله برای حل این موضوع 
تدبیری اتخاذ نمی کنند؟ در شرایط کنونی فدراسیون فوتبال پس 
از قطع همکاری با مارک ویلموتس بلژیکی که گفته می شود رقم 
سنگینی نیز برای غرامت باید از سوی طرف ایرانی پرداخت شود، 
در حال مذاکره با برانکو اســت که وی برای قبول مسئولیت فنی 
تیم ملی شروط خاصی را مطرح کرده است که با قبول این شروط 
رقمی ســنگین دیگر بابت طلب های وی باید از سوی فدراسیون 

فوتبال پرداخت شود.
مهدی تاج چند روز پیش به گفته یکی از نمایندگان مجلس تأکید 

کرده که شــخص وزیر اصرار به حضور برانکو دارد در صورتی که 
وی نظرش روی گل محمدی است. اگر چنین موضوعی واقعیت 
دارد و گفته آن نماینده مجلس درست است چرا مجلس از قدرت 
بازدارندگی خود اســتفاده نمی کند تا مانع از تصمیم گیری های 

غلط شخص وزیر شود؟
بی گمان در برهه کنونی که صدای اعتــراض همه اهالی ورزش 
و افکارعمومی نســبت بــه پرداخت های بی حســاب و کتاب به 
خارجی های شاغل در ورزش شنیده می شود این اتفاق می تواند 
آزمون بزرگی برای فراکسیون ورزش مجلس به حساب آید که بر 
اساس وظیفه ذاتی خود مانع از ریخت و پاش های نجومی در عرصه 

ورزش کشور شود.

ورزش: وزیر ورزش و جوانان از هواداران استقالل خواست برای 
مشخص شدن وضعیت آندره آ استراماچونی چند روز صبر کنند. 
مســعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در اردوی تیم ملی 
فوتبال امید درباره هیئت مدیره استقالل هم گفت: »ان شاءاهلل 
طی چند روز آینده تصمیم می گیریم. او در ادامه درباره وضعیت 
استراماچونی هم گفت: امیدوار هستیم او هم برگردد. همه در 

تالش هستیم که او برگردد.«
 این در حالی است که دیروز تا آخرین ساعات چاپ روزنامه ها 
خبری از دریافت پول توسط استراماچونی نبود و فقط خبرآنالین 
در خبری غیر رسمی از دریافت چک توسط سرمربی ایتالیایی 
در سفارت ایران نوشت. »با اینکه بخشی از پول استقالل هنوز از 
ترکیه به ایتالیا نرسیده، با همکاری سفارت ایران در ایتالیا، چکی 

به مبلغ ۱59 هزار و500 یورو در سفارت به استراماچونی تحویل 
داده شــد.چکی که ادعا شــده بود تاریخ آن برای سه روز دیگر 
است«. این خبر اگر صحت داشــته باشد مشخص می شود که 
استراماچونی حداقل تا سه روز دیگر به ایران باز نخواهد گشت. 
دانشیار،مترجم مرد ایتالیایی دیروز مدعی شده بود که تمرینات 
استقالل به دستور استرا تعطیل شده و او اعالم کرده است مخالف 
تعلیق بازی استقالل و سپاهان است. او در پاسخ به این سؤال که 
آیا با استراماچونی در تماس اســت یا نه گفت: بله من هر روز و 
هر ساعت با ایشان در تماس هستم. او به ما می گوید در تمرین 
چه کار کنیم، حتی به من می گوید انرژی بازیکنان در تمرینات 
چطور است و کدام بازیکن آماده تر است. این نشانه مثبتی است 

و ایشان دوست دارد سرمربی استقالل باشد.

ضد  حمله

برخالف نظر باشگاه استقالل
سخنگوی شهرخودرو: مشکل رحمتی پابرجاست

ورزش:مهــدی رحمتی دروازه بان تیم شــهرخودرو اعــالم کرد به 
 دلیل مشکالت مالیاتی که از زمان حضورش در استقالل به جا مانده 
ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شده است که این صحبت ها با واکنش 
باشگاه استقالل روبه رو شد و در خبری مدعی شد که مشکالت مالیاتی 
رحمتی حل شده و او می تواند همراه با شهرخودرو به اردوی خارجی 
برود. جواد طاری بخش سخنگوی باشگاه شهرخودرو در این باره اظهار 
داشت: برخالف اعالم باشگاه استقالل اما هنوز مشکل مهدی رحمتی 
حل نشده اســت. تا این لحظه هیچ نامه ای مبنی بر حل مشکل این 
بازیکن به باشگاه شــهرخودرو و یا این بازیکن داده نشده و مشکالت 

کماکان پابرجاست.

رحمان احمدی در تمرینات گل گهر
ورزش: سرمربی گل گهر سیرجان که در نیم فصل به شدت به دنبال تقویت 
تیمش در پست های مختلف است،  فهرست بازیکنان مدنظرش را به باشگاه 
ارائه داده و مذاکره با بازیکنان در پست های مختلف آغاز شده است. ازهمین 
رو،  رحمان احمدی دروازه بان پیشین تیم ملی و باشگاه پرسپولیس و سپاهان 
در تمرینات این روزهای گل گهر حضور دارد و به احتمال فراوان نخستین 

ورودی تیم سیرجانی در نقل  و انتقاالت نیم فصل خواهد بود.

جدایی باقری از شهرخودرو 
ورزش: در حالی تیم ها خود را مهیای نقل  و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر 
می کنند که سرمربی شهرخودرو نخستین خروجی تیمش را مشخص کرد. 
روح اهلل باقری، مهاجم فصل گذشته استقالل و نیم فصل نخست شهرخودرو، 
به درخواست یحیی گل محمدی در اختیار باشگاه قرار گرفت تا نخستین 

جدایی قطعی نیم فصل نخست تیم مشهدی لقب گیرد.

خطر جراحی از بیخ گوش زکی پور گذشت
 ورزش: میــالد زکی پور مدافع چپ پای تیم اســتقالل کــه مدتی با

آسیب دیدگی از ناحیه زانو دست و پنجه نرم می کرد، روزهای اخیر در 
تمرین حضور یافت و رفته رفته به تمرینات گروهی اضافه شد. این مدافع 
که حاال در کنار همبازیانش تمرین می کند آسیب دیدگی را پشت سر 
گذاشته و نیازی به جراحی ندارد و پس از رسیدن به شرایط مطلوب بدنی 
مشکلی برای حضور در میدان نخواهد داشت. زکی پور در این فصل پنج 
بار برای اســتقالل به میدان رفته و آخرین حضورش به هفته هشتم و 

بازی مقابل پارس جنوبی باز می گردد. 

دشتی، بازی با ماشین سازی را هم از دست داد
اسماعیلی غایب بزرگ استقالل 

ورزش: اســماعیلی این روزها در کلینیک امین نوروزی حضور دارد تا 
مصدومیت خود را درمان کند اما پس از بررســی ها مشخص شد این 
بازیکن به بازی روز پنجشــنبه این تیم برابر ماشین سازی هم نخواهد 
رسید. با این شرایط احتماالً مثل بازی با شاهین در بازی با ماشین سازی 
هم آرش رضاوند در ترکیب استقالل به میدان خواهد رفت. علی دشتی 
نیز که در بازی با شاهین و پیکان به دلیل مصدومیت حضور نداشت، در 
بازی با ماشین سازی هم شرایط بازی کردن ندارد و او در سومین بازی 

متوالی هم غایب خواهد بود. 

پست مشکوک ابراهیم توره؛ بازگشت به ایران؟
ورزش: ابراهیم توره مهاجم 33 ساله سنگالی است سابقه بازی در تیم های 
پیکان، پرسپولیس و سپاهان را دارد. ابراهیم توره حاال با انتشار پستی از دوران 
حضورش در سپاهان، واژه »به زودی« را در کنار چند پرچم استفاده کرده تا 

دوباره شایعه بازگشت این مهاجم 33 ساله به ایران به راه بیفتد.

سومین استیضاح وزیر ورزش؟
 مهر: هفته گذشــته برخی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی از 
کلید خوردن دوباره طرح استیضاح وزیر ورزش خبر دادند و اینکه بر اساس 
ماده 228 آیین نامه داخلی مجلس و در راستای اجرای اصل 89 قانون اساسی 
این طرح تنظیم شده است. گفته شده که طرح استیضاح مسعود سلطانی فر 
با امضای 30 نفر از نمایندگان تهیه شده اگرچه هنوز برای اجرای این طرح 
اقدام دیگری انجام نشده اســت.علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه 
مجلس گفت: طرح استیضاح وزرا باید در کمیسیون های مربوط به آن ها 
بررسی شود و توسط این کمیسیون به هیئت رئیسه ارجاع شود. کمیسیون 

فرهنگی مسئول رسیدگی به استیضاح وزیر ورزش است.

منهای فوتبال

قهرمانی طباطبایی در شطرنج اسپانیا 
ورزش: مسابقات شطرنج آزاد اسپانیا )جام سانو( با قهرمانی محمد امین 
طباطبایی در بخش برق آسا به پایان رسید. در همین رقابت ها پرهام 
مقصودلو هفتم شد.در پایان این بخش از مسابقات محمد امین طباطبایی 
موفق شد با هشت امتیاز و بدون باخت )هفت برد و دو تساوی( در رده 
نخست جدول رده بندی قرار بگیرد. این در حالی است که وی بخت هفتم 

قهرمانی در این رقابت ها معرفی شده بود.

کشتی جام باشگاه های جهان زیر ذره بین بنا
ورزش: رقابت های بین المللی کشــتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های 
جهان طی روزهای 2۷ تا 29 آذرماه در شــهر بجنورد استان خراسان 
شمالی برگزار می شود. در این دوره از رقابت ها سه تیم  بازار بزرگ ایران، 
سیناصنعت ایذه و هیئت کشتی سیرجان در کشتی فرنگی از کشورمان 
سهمیه کسب کردند که باید در جام باشگاه های جهان به نمایندگی از 
ایران به مصاف تیم های خارجی بروند.محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی نیز یکی از میهمانان ویژه این مسابقات است که در نظر دارد با سفر 
به بجنورد از نزدیک شاهد مصاف فرنگی کاران کشورمان باشد. حضور بنا 
در محل برگزاری جام باشگاه های جهان به دلیل آن صورت می گیرد که 
بسیاری از ملی پوشان کشتی فرنگی در قالب تیم های باشگاهی خود در 
این مسابقات به میدان خواهند رفت که سرمربی تیم ملی قصد دارد از این 

فرصت نیز برای بررسی عملکرد شاگردانش استفاده کند.

 درخشش  تیم های ملی والیبال ساحلی 
در انتخابی المپیک

ورزش: دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی انتخابی 
المپیک با حضور دو تیم از ایران در کشور هندوستان آغاز شد. دو نماینده 
ایران در این مســابقات به مصاف حریفانی از کشور سریالنکا رفتند و 
به پیروزی رسیدند.در بازی نخســت تیم ایران »الف« با ترکیب بهمن 
سالمی و آرش وکیلی موفق شد با نتیجه 2 بر صفر) نتایج مشابه 2۱ بر 
۱5( سریالنکا »الف« را شکست دهد و در دیگر بازی نیز تیم ایران »ب« 
با ترکیب رحمان رئوفی و حامد میرزاعلی با نتیجه 2 بر صفر)2۱ بر ۱۱ و 

2۶ بر 2۴( تیم سریالنکا »ب« را شکست داد.

 رقابت پینگ پنگ  بازان
 برای اعزام به مسابقات جهانی

ورزش: مرحله نهایی مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی برای 
تعیین ترکیب تیم اعزامی به مسابقات 2020 قهرمانی جهان از امروز با 
حضور ۱2 بازیکن آغاز می شود. تیم ملی تنیس روی میز ایران در مسابقات 
2020 قهرمانی جهان با ترکیبی متفاوت از رویداهای اخیر حضور خواهد 
داشت.نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، امیر حسینی هدایی، امین احمدیان، 
افشین نوروزی، حمیدرضا طاهرخانی، آرمان حاجی ئی و آروین رویین تن 
در کنار میعاد لطفی، امیررضا عباسی، آریا امیری و حمید شمس )چهار 
بازیکن صعود کرده از مرحله مقدماتی( ۱2 پینگ پنگ  بازی هستند که 

برگزارکننده مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی خواهند بود.

8 کشتی گیر در راه تورنمنت ایتالیا
ورزش: مســابقات بین المللی ماتئو پلیکونه ایتالیا که جزو مسابقات 
رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی محسوب می شــود روزهای 25 تا 
28 دی ماه در شهر رم ایتالیا برگزار می شود. با تشخیص کادر فنی و برای 
محک خوردن کشتی گیران در یک رقابت بین المللی، نفراتی که دارای 
مدال جهانی و سهمیه المپیک بوده و از رقابت های بین المللی جام تختی 

معاف هستند، در این مسابقات شرکت می کنند.
ترکیب تیم های اعزامی ایران به این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی آزاد؛
۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور

۷0 کیلوگرم: یونس امامی
92 کیلوگرم: علیرضا کریمی

۱25 کیلوگرم: امیرحسین زارع
سرمربی: غالمرضا محمدی

مربی: عباس حاج کناری
کشتی فرنگی؛

۶0 کیلوگرم: علیرضا نجاتی
۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی

82 کیلوگرم: سعید عبدولی
۱30 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی

سرمربی: محمد بنا

از برخورد با دالل ها تا استیضاح وزیر

آزمونبزرگبرایفراکسیونورزشمجلس
برای بازگشت سرمربی ایتالیایی

سلطانیفر:هواداراناستقاللچندروزصبرکنند

آگهی
احتراما به اس��تحضار می رساند آقای احمد زاهدی فرد اقدام بطرح دعوی بطرفیت 
ورثه مرحومه گلی اندوز بخواس��ته حصر وراثت نموده و چنین اظهار میدارد که آن 
مرحومه در مورخه 98.8.5 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوتش 
عبارتند از 1.ص��درا زاهدی فرد متولد 90.8.30 به ش ملی 0721433006 فرزند 
ذک��ور متوفی 2. یس��را زاهدی فرد متولد 83.10.26 ب��ه ش ملی 0721008399 
فرزن��د اناث متوفی 3. احمد زاهدی فرد متولد 59.3.1 به ش ملی 0731518136 
همسر متوفی 4. رحمت اله اندوز متولد 35.8.10 به ش ملی 5249620795 پدر 
متوف��ی 5. ماه گل فرده متولد 34.4.17 ب��ه ش ملی 5249621066 مادر متوفی 
می باش��دوبجز اینها وارثی ندارد.لذا مراتب ف��وق طی یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار درج آگهی شده تا هرکس��ی نسبت به ان مرحوم ادعایی داشته 
ویا وصیت نامه ای دارد ظرف مدت یکماه پس از نش��ر این آگهی به ش��ورای حل 
اختالف باخ��رز مراجعه وگرنه گواهی حصروراثت برابر مقررات قانونی صادر خواهد 

شد.آ-9811678
دبیر ح دوشورای حل اختالف باخرز

خدادادی

آگهی
احتراما به اس��تحضار می رس��اند آقای محمد صدیق ارباب فرزند علی محمد اقدام 
بطرح دعوی بطرفیت ورث��ه مرحوم علی محمد ارباب نموده و چنین اظهار میدارد 
که آن مرحوم در مورخه 98.8.14 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین 
الفوتش  عبارتند از 1.محمد صدیق ارباب متولد 78.1.1 به ش ملی 0740413450 
فرزند ذکور متوفی 2. صادق ارباب متولد 80.9.8 به ش ملی 0740613367 فرزند 
ذکور متوفی 3. س��عید ارباب متول��د 83.12.16 به ش ملی 0740613375 فرزند 
ذک��ور متوفی 4.محمد خالد ارب��اب متولد 94.8.6 به ش مل��ی 07460046329 
فرزند ذکور متوفی 5.س��میه ارباب متول��د 72.12.28 به ش ملی 0740215736 
فرزند اناث متوفی 6.سعیده ارباب متولد 75.5.19 به ش ملی 070318292 فرزند 
اناث متوفی 7. صالحه ارباب متولد 79.1.9 به ش ملی 0740613359 فرزند اناث 
متوفی 8. س��تایش ارب��اب متولد 89.4.6 به ش مل��ی 0740779915 فرزند اناث 

متوفی 9. لیال حجابی فرح ابادی متولد 56.6.9 به ش ملی 0749229020 همسر 
متوفی می باش��د وبجز اینها وارثی ندارد.ل��ذا مراتب فوق طی یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار درج آگهی شده تا هرکسی نسبت به ان مرحوم ادعایی 
داش��ته ویا وصیت نامه ای دارد ظرف مدت یکماه پس از نشر این آگهی به شورای 
ح��ل اختالف باخرز مراجع��ه وگرنه گواهی حصروراثت برابر مق��ررات قانونی صادر 

خواهد شد.آ-9811679
دبیر ح دوشورای حل اختالف باخرز

خدادادی
آگهی

احتراما به اس��تحضار می رس��اند آقای محمد صدیق ارباب فرزند علی محمد اقدام 
ب��ه طرح دعوی به طرفیت ورثه مرحوم س��هیل ارباب نموده و چنین اظهار میدارد 
ک��ه آن مرح��وم در مورخه 98.08.14 در اقامتگاه دائمی خ��ود فوت نموده و ورثه 
حی��ن الفوتش عبارتن��د از 1- علی محمد ارباب متولد 47.01.02 به ش��ماره ملی 
0749227842 پدر متوفی می باشد وبجز آن وارثی ندارد.لذا مراتب فوق طی یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج آگهی شده تا هرکسی نسبت به ان 
مرحوم ادعایی داش��ته ویا وصیت نامه ای دارد ظرف مدت یکماه پس از نش��ر این 
آگهی به شورای حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه گواهی حصروراثت برابر مقررات 

قانونی صادر خواهد شد.آ-9811680
دبیر ح دوشورای حل اختالف باخرز

خدادادی

آگهی
خواهان:محسن پارسای  محل اقامت شهرستان باخرز - روستای پلبند

خواندگان:1-امیرمحم��د اکرم��ی 2- طاهره قورخانه چی – مح��ل اقامت : هر دو 
مجهول المکان

موضوع: الزام خوانده گان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 
به شماره انتظامی 14ه935-63  مقوم به شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان 

به انضمام هزینه دادرسی
تاریخ: 98.07.02 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی تشکیل است ، پرونده کالسه 

98.219 شعبه دوم شورای حل اختالف از دفتر شورا و اصل و تحت نظر قرار گرفت 
با بررس��ی محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی شورای ختم رسیدگی اعالم 

و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می گردد
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست خواهان :محسن پارسای  فرزند : حسین به طرفیت خوانده 
گان: 1- امی��ر محم��د اکرمی فرزند:احمد 2- طاهره قورخانه چی فرزند : بهرام ، به 
خواسته الزام خوانده گان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 
به ش��ماره انتظامی14ه 935-63 مقوم به ش��ش میلیون یکصدو پنجاه هزارتومان 
ب��ه انضمام هزینه دادرس��ی نظر به اینکه خوانده گان مجهول المکان بوده حس��ب 
درخواس��ت خواهان ب��ه تجویز ماده 73ق-آ-د-م با چاپ و انتش��ار دو نوبت آگهی 
دادخواس��ت و وقت رس��یدگی در روزنامه های کثیراالنتشار )روزنامه قدس صفحه 
12 ب��ه ش��ماره 8998 مورخ��ه 98.04.05 و روزنامه خراس��ان صفحه 20 مورخه 
98.06.23 ( و انتظار کافی ش��ورا و عدم حضور در جلس��ات رسیدگی و یا معرفی 
وکیل و یا ارسال الیحه یا دفاعیه ای از ناحیه خوانده گان فوق و توجیحا به اظهارات 
خواهان که عنوان داشته خودروی موضوع خواسته را از خوانده ردیف اول خریداری 
و ثم��ن معامل��ه را پرداخت اما به لحاظ عدم حضور خوان��ده گان تا کنون موفق به 
تنظیم س��ند رس��می انتقال به نام خویش نگردیده و خواستار الزام خوانده گان به 
تنظیم سند رسمی انتقال خودروی ذکر شده به نام خود گردیده، شورا با التفات به 
عدم حضور خوانده گان در محضر شورا و قولنامه عادی ارائه شده توسط خواهان ، 
جهت احراز معامله فوق قراره استماع شهادت شهود را صادر که من حیث المجموع 
از گواه��ی گواه��ان معامله فی ما بی��ن خواهان و خوانده ردی��ف اول تایید و بدین 
کیفیت خواهان شرعا مالک خودرو در حال حاضر بوده لذا با احراز شرعی و قانونی 
بودن معامله انجام شده بین الطرفین و با توجه به اینکه سند خودروی صدراالشاره 
وقف استعالم مورخه 98.05.02 واصله از پلیس راهور فا شهرستان تربت جام بنام 
خوانده ردیف 2 )طاهره قورخانه چی فرزند:بهرام( می باش��د لذا با عنایت به نظریه 
مشورتی مورخه98.07.02 اعضای،صحت و اصالت دعوی خواهان را وارد تشخیص 
داده مستندا به مواد 10 و 219 و 220 ق-م و مواد 198 و519 ق –آ-د-م حکم به 
الزام خوانده ردیف 2 به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند 
رسمی انتقال خودروی پالک فوق بنام خواهان صادر و نیز وی را به پرداخت مبلغ 

هشتادو نه هزارو پانصد تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اما در 
خصوص خوانده ردیف اول تا کنون س��ند رسمی انتقال به نام وی نگارش و تنظیم 
نیافته و در نتیجه مشارع الیه نمی تواند در تنظیم سند رسمی انتقال بنام خواهان 
مداخلتی داش��ته باش��د و طرح دعوی بر علیه وی صرفا جهت ثبوته ادعا و اصالت 
سند عادی قابل پذیرش بوده و موجبی برای الزام نامبرده به حضور در دفتر اسناد 
رس��می وجود ندارد از این لحاظ دعوی خواهان بر علیه وی مردود اعالم می گردد 
رای صادره جهت خوانده گان غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 

تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی و حقوقی باخرز می باشد.9811682
مصطفی حسن نژاد مشاور و قاضی شعبه دو شورا حل اختالف شهرستان باخرز

آگهی
 احتراما به اس��تحضار می رس��اند آقای محمد صدیق ارباب فرزندعلی محمد اقدام 
بطرح دعوی بطرفیت ورثه مرحوم مریم زاهدی فرد بخواس��ته حصر وراثت نموده و 
چنی��ن اظهار می دارد که آن مرحومه در مورخ��ه 98.8.5 در اقامتگاه دائمی خود 
فوت نم��وده و ورثه حین الفوتش عبارتند از 1.س��هیل ارباب متولد 80.11.19 به 
ش مل��ی 0740508806 فرزند ذکور متوف��ی 2. محمد خالد ارباب متولد 94.8.6  
به ش ملی 07460046329 فرزند ذکور متوفی 3. س��عید ارباب متولد 83.12.16 
به ش ملی 0740613375 فرزند ذکور متوفی 4.س��تایش ارباب متولد 89.4.6 به 
ش مل��ی 0740779915 فرزند اناث متوفی 5. علی محمد ارباب متولد 47.1.2 به 
ش ملی 0749227842 همسر متوفی 6. عظیم زاهدی فرد متولد 1318.3.17 به 
ش ملی 0732247357 پدر متوفی 7. کریمه گلباف متولد1323.2.5 به ش ملی 
0769542621 مادر متوفی  میباش��د وبجز اینه��ا وارثی ندارد.لذا مراتب فوق طی 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج آگهی شده تا هرکسی نسبت به 
ان مرحوم ادعایی داشته ویا وصیت نامه ای دارد ظرف مدت یکماه پس از نشر این 
آگهی به شورای حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه گواهی حصروراثت برابر مقررات 

قانونی صادر خواهد شد.9811683
دبیر ح دوشورای حل اختالف باخرز

خدادادی

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای اویس فاروقی دارای شناسنامه شماره 103  به شرح دادخواست به کالسه 
2/980303ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان ریحان فاضلی به شناس��نامه 0748352041 در تاری��خ 1398/2/25 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  میمنت فاروقی با کد ملی 0749331641 فرزند غالم احمد صادره از تایباد فرزند متوفی 
2- پروین فاروقی با کد ملی 0749343877 فرزند غالم احمد صادره از تایباد فرزند متوفی
3- پوران فاروقی با کد ملی 0748380280 فرزند غالم احمد صادره از تایباد فرزند متوفی
4- سهیال فاروقی با کد ملی 0748384820 فرزند غالم احمد صادره از تایباد فرزند متوفی

5- اویس فاروقی با کد ملی 0749377860 فرزند عبدالرحمن صادره از تایباد نوه متوفی
6- رویم فاروقی با کد ملی 0741047383 فرزند عبدالرحمن صادره از تایباد نوه متوفی

7- آرمین فاروقی با کد ملی 0920881793 فرزند عبدالرحمن صادره از مشهد نوه متوفی
8- پرنیان فاروقی با کد ملی    فرزند حبیب اله    نوه متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9811684
تاریخ انتشار : 1398/9/26 

سیدسعید هرمزی
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

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
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000713 
-98,9,18 - هیئ��ت اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقای علیرضا پس��ندیده جامی فرزند جان محمد    به ش��ماره شناسنامه 
83  صادره از تربت جام  در   یک باب  منزل به اس��تثناء ثمن اعیان به  مس��احت  202,9 
متر مربع پالک0 فرعی  از 871 - اصلی اصلی مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  
بخش 13 مش��هد خریداری از  مالکیت مش��اعی    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 : 98,179   آ-9811712
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/9/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/12
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000700 
-98,9,17 - هیئ��ت اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقای احمد عرفانیان فرزند آقاجان   به ش��ماره شناس��نامه 438  صادره 
از مش��هد  در   یک باب  منزل مس��کونی به  مس��احت  215,7 متر مربع پالک10 فرعی از 
6فرع��ی از 827- اصلی مفروز و مجزی ش��ده  واقع در خراس��ان رضوی  بخش 13 مش��هد 
خری��داری از  مالکیت مش��اعی    محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اط��الع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
م��دت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف : 

98,178     آ-9811703
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/9/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/12
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
بانک تجارت ایالم به اس��تناد س��ند رهن��ی 151759 م��ورخ 85/12/22 تنظیمی دفترخانه 
8 ای��الم اجرائیه تحت کالس��ه 9500024جهت وصول مبل��غ 763/328/976 ریال) هفتصد 
وشصت و سه میلیون سیصد و بیست و هشت هزار و نهصد و هفتاد و شش ریال( طلب خود 

علیه مصیب فیلی )راهن( و آقای عبدالوهاب آزادی )وام گیرنده ( صادر نموده است که پس از 
ابالغ اجرائیه و پایان مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، بانک تقاضای وکیل 
بانک تقاضای ارزیابی و مزایده پالک ثبتی مورد رهن را نموده که عبارت است از شش دانگ 
یکباخانه پالک 200/5912 اصلی به شماره ثبت 2640 و دفتر 20 ، صفحه 336 به مساحت 
652/75 متر مربع واقع در ایوان –  بخش زرنه باالتر از  دادگاه عمومی زرنه با حدودات اربعه 
به ش��رح ذیل می باش��د. ش��ماأل29/70 متر  درب و دیوار به خیابان اصلی شرقأ 25/20 متر 
دیواریس��ت به پالک باقیمانده 20 اصلی  جنوبأ 20 در دو قسمت اول بطول18/30 متر  دوم 
بطول 8/60 متر هر دو قسمت دیوار به چشمه دائمی زرنه غربأ در 3 قسمت اول بطول 3/90 
متر  دیوار به پالک  باقیمانده 200 اصلی دوم بطول 10/22 متر به پی دیوار پالک باقیمانده 
20 اصلی  س��وم 8/59 دیوار به پالک باقیمانده 20 اصلی که بنام مصیب فیلی ثبت و س��ند 
مالکیت آن صادر گردیده است و برابر نظریه کارشناس دادگستری به مبلغ000/ 2/598/600 
ریال) دو میلیارد و پانصد و نود و هش��تصد شش��صد هزار ریال( ارزیابی وقطیعت یافته است 
پالک فوق بر اس��اس نظریه کارشناس دارای انشعابات آب، برق، گاز که در تصرف مالک  می 
باشد ، ملک مذکور از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1398/10/17 در اداره ثبت اسناد 
و امالک ایوان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه 2/598/600/000 ریال 
) دو میلیارد و پانصد و نود و هشتصد ششصد هزار ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده 
نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-9811779
تاریخ انتشار: 1398/09/26                             تاریخ مزایده: 1398/10/17

رئیس ثبت اسناد و امالک ایوان- عنایت رستمی

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه خانم مهرانا مودودی دارای شناسنامه شماره 0740518984  به شرح دادخواست 
به کالسه 2/980286ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علیرضا ابراهیمی به شناسنامه 0740104489 در تاریخ 1398/6/22 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  مریم مودودی با کد ملی 0748379274 فرزند جالل صادره از تایباد مادر مرحوم 

2- مهرانا مودودی با کد ملی 0740518984 فرزند محمدصدیق صادره از تایباد همسر متوفی 

3- یوسف ابراهیمی      فرزند ستار     برادر مرحوم
4- ادریس ابراهیمی      فرزند ستار     برادر مرحوم

5-  ابراهیم ابراهیمی      فرزند ستار     برادر مرحوم
6- غالمرسول ابراهیمی     فرزند ستار     برادر مرحوم

7- مرتضی ابراهیمی      فرزند ستار     برادر مرحوم
8- طیبه ابراهیمی      فرزند ستار     خواهر مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9811685
تاریخ انتشار : 1398/9/26 

سیدسعید هرمزی
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 139860306339000243هیئت اول/دوم موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعی��ت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبت��ی حوزه ثبت 
ملک خوش��اب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدگمنام فرزند غالمعلی بشماره 
شناس��نامه 877صادره از مش��هد در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت1760000مترمربع 
قس��متی از پالک65فرعی از259اصلی واقع در اراضی حجت آبادبخش5خوشاب خریداری از 
مالک رسم آقای غالمعلی گمنام محرز گردیده استلذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را ب��ه مراج��ع قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و 
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فرهنگ و هنر

کجایکارمیلنگد؟
فرزندانشب–بهروزنورانیپور

فرزندان شب زندگی چند پسربچه عضو گروه های تکفیری است که به 
یک پناهگاه در مرز ترکیه فرار کرده اند. فیلم از نظر بررسی ایدئولوژی و 
افکار این گروه ها اثری قابل تأمل و به خصوص برای پژوهشــگران قابل 
اســتناد و کاربردی است. به خصوص آن بخش از اظهارات بچه ها : »به 
ما یاد می دادند این دنیا برای رنج اســت و خوشــی ها در آخرت است و 
دراین دنیا فقط باید جهاد کنیم و ســختی بکشیم تا به بهشت برویم«. 
درست همان تهمتی که نئولیبرال های وطنی به بچه های انقالبی می زنند 
و توجهی به تفاوت های مشــرب ما و آن ها نمی شود. اما این ایدئولوژی 
درست نقطه مقابل گفتمان حیات طیبه است که اسالم ناب به آن اعتقاد 
دارد و دنیایی را که براساس سبک زندگی دینی بنیان گذاری شود، مشابه 
بهشت می داند. َمْن َعِمَل َصالِحاً ِمْن َذَکٍر أَْو أُنَْثی َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِیَینَُّه َحَیاًة 

َطیَِّبًة َولََنْجِزیَنَُّهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َکانُوا یَْعَمُلوَن )نحل - ۹۷(
تا اینجای مستند فرزندان شب قابل استفاده و دیدنی است اما وقتی 
ســراغ علت و منشــأ به وجود آمدن این گروه ها می رود، به شکلی 
ناخواسته – و شــاید خواسته- منشأ ترور و خشونت را اسالم، قرآن 
و احکام آن معرفی می کند و به منشــأ ســاخت و پرداخت مدارس 
دینی پاکستان هیچ اشاره ای نمی کند. در حوزه آثار مکتوب و برخی 
کتاب ها منابع روشنی برای فهم درست این مسئله وجود دارد. مثاًل 
رجوع کنید به کتاب از افغانســتان تا لندنســتان که با وجود نکاتی 
نســبت به محتوای آن وجود دارد؛ بخش هایی از سیر شکل گیری و 
ارتباطات مدارس پاکســتان و افغانســتان با سرویس های جاسوسی 
غربی به خوبی تشریح می شود. شاید در یک جغرافیا یا یک ایدئولوژی 
دیگر فرزندان شب فیلم خوبی به حساب بیاید. اما در کارزار رسانه ای 
سخت و نفســگیر و در روزهای شکست های پی در پی ما در جبهه 
رســانه ای محور مقاومت، این فیلم اثری مطلوب برای رســانه های 
جبهه مقابل اســت. یعنی اگر قرار بود رســانه های غربی- عربی این 
سوژه را بسازند، چه تفاوت ماهوی اتفاق می افتاد؟ خطر عوض شدن 
جای شهید و جالد درست در بزنگاه ساخت آثاری اینچنین که نیم 
نگاهی هم به جشنواره ها دارند، اتفاق می افتد. قضایای عراق و مسائل 
امروز آن حاصل این غفلت ها و سهل انگاری ها در حوزه رسانه است. 
نداشتن استراتژی درست و عدم تبیین درسِت حرف الزم و کاربردی 
و ســاخت آثاری که همه توان فیلمساز صرف مسائل فرمی می شود، 

ما را با چنین خألهایی مواجه کرده است. 

بوکسبرایصلح–محسنجهانی
مستند بوکس برای صلح سوژه بسیار جذابی دارد. کاراکتری با جمعی 
از تضادها. کشیشی که بوکسور حرفه ای  است. همین دوعبارت نشان 
می دهد که با چه شــخصیتی مواجهیم. حاال این شــخصیت به ایران 
آمده و فیلمساز توانسته بدون سفر خارجی به این شخصیت دسترسی 
پیدا کند. این مستند یکی از بهترین نمونه های آثار بین االدیانی است و 
می تواند به عنوان یک رسانه در شکل دادن انقالب جهانی مستضعفین 
و تقویت جناح مســتضعفان جهان نقش ایفا کند. این وسعت نگاه و 
نزدیکی به انســان هایی که ممکن است با ما شریعت مشترک نداشته 
باشند، اما در مواجهه با مستکبران و زورگویان جهان هم مبنا هستند؛ 
جزو دســتاوردهای انقالب اسالمی اســت که در مستند بوکس برای 

صلح نمودی عینی دارد.

سرزمینعسل–لوبومیراستفانوف،تاماراکوتوفسکا
اینکه به چه دلیل برای یک مســتند خارجی می نویســم را خواهید 
فهمید. سرزمین عســل درباره زندگی مادر و دختری پیر دریکی از 
روستاهای مقدونیه است. روســتایی در اتحادیه اروپا که معامالتش 
با یورو انجام می گیرد اما آب، برق، گاز، پســت بانک، مســکن مهر، 
طرح های هادی و... ندارد. روستا و ساکنانی مثل جوامع بدوی در فقر 
و فالکت مطلق. دو فیلمســاز مقدونیایی از همین روستای فلک زده 
مستندی چنان زیبا، انسانی و سپید تولید کرده اند که دوست داری 
در همان خانه درب و داغان با آن ها زندگی کنی و به شانه های عسل 
طبیعی گاز بزنی. آن وقت در ســینمای مســتند ایران فیلم هایی در 
بهترین مناطق مرفه ساخته می شود، به غایت سیاه، پلید و هولناک. 

به نظرتان کجای کار می لنگد؟

فرهنگوهنر/خدیجهزمانیانگفت وگوی 
امروز ما با نخستین شاعری است که برای کودکان  
با گویش کردی کرمانشــاهی شعر سروده  است.  
رضا موزونی، نویسنده و پژوهشگری است که به 
دلیل تجارب زیستی، تولد و زندگی در شهر مرزی 
گیالنغرب در استان کرمانشاه سال های کودکی 
و نوجوانی اش در جنگ گذشــته  اســت،اما پس 
از گذشت ســال های کودکی و نوجوانی، دوران 
بزرگســالی و سال های بعد او باز هم با کودکان و 
نوجوانان گره خورد البته با خلق آثار و برنامه سازی 

برای این گروه سنی. 
موزونی تجربه های مدیریتــی زیادی هم در این 
زمینه دارد. در دانشگاه کرمانشاه ادبیات کودک 
تدریس می کند و سایر مسئولیت های اجرایی اش 

هم بی ربط با کودکان و نوجوانان نبوده  است. 
مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان، مشــاور اجرایی مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان کرمانشــاه، گوینده و 
کارشناس برنامه محلی صدا و سیمای کرمانشاه و 
داوری جشنواره های متعدد شعر و قصه از سوابق 

اجرایی این پژوهشگر است. 
با همه این ها با همان لهجه شــیرین محلی اش 
تأکید می کند: او را نویسنده و شاعری بدانیم که 

بیش از 10کتاب منتشر کرده  است. 
»یی شــو اگر بچیدن«، »میمگــه جاروبرقی«، 
»مورچــه و گلوله کاموا«، »چــراغ«، »یخی که 
عاشــق خورشــید شــد«، »ترانه های سرزمین 
مادری«، »پدرم که روی سرم دست نمی کشد« 
و»شاید این کتاب منفجر شود« بخشی از آثار این 

نویسنده، شاعر و پژوهشگر است.   
آثــار موزونی حول دو محــور فرهنگ عامیانه و 
دفاع مقدس خلق شــده اند. گفت وگوی ما را با او  
در خصوص بایســته های سرودن و نوشتن شعر 
محلــی و ادبیات دفاع مقدس برای گروه ســنی 
کودک و نوجوان و آسیب شناســی آثار این گروه 

سنی بخوانید. 
 

توجهبهفرهنگعامیانهودفاعمقدس
دوموضوعیاســتکهشمابهآنهاعالقه
داریدوحــولهمیندوموضوعآثارتانرا
نوشــتهاید.چهشدکهبهفرهنگعامیانه
وخلقاثرپیراموناینفرهنگعالقهمند

شدید؟
اگر فرهنگ عامیانه همه ملت ها به خصوص ایران 
که دارای فرهنگ عامیانه غنی اســت را مطالعه 
کنیــد، می بینید این فرهنگ تأثیر خودش را در 
آثار کودک گذاشته  است. بهترین و عاطفی ترین 
الالیی هــا که اتفاقاً موفق هــم بوده اند، به نوعی 
ریشه در فرهنگ عامیانه دارند به خصوص بخش 
ادبیات شــفاهی ویژه کودکان. مثالً شعر »پریا« 
شــاملو که برگرفته از شعرهای عامیانه است و یا 
شعرهایی که به عنوان ترانه ملی کودکان شناخته 
می شــوند، بن مایه ترانه هایی مثل »عمو زنجیر 
باف«، »گرگم و گله می برم«، »بارون میاد جرجر« 
از فرهنگ عامه گرفته شــده  و تاریخ مصرف هم 
ندارند. چندین قرن اســت »عمــو زنجیرباف« 
خوانده می شــود و همه نســل ها بــا آن ارتباط 
برقرار می کنند. برای همین من حس کردم اگر 

با کودکان به زبان مادر یشان صحبت کنیم، حتماً 
انتقال عاطفه انجام می شود. گاهی کلمات ناتوان 
هستند از انتقال عاطفه، اما زبان مادری می تواند 

این ناتوانی را جبران کند. 
 

شمانخستینشاعریهستیدکهاشعاری
بازبانوگویشکلهریبرایکودکانسروده
ومنتشرکردهاید،آیاکودکانتوانستهاندبا

اینآثارارتباطبرقرارکنند؟
در حــوزه ادبیــات فرهنگ عامــه کرمانشــاه، 

خوشبختانه آثار زیادی وجود دارد. 
هزاران ترانه با موضوع ترانه بازی ها، ترانه آموزش ها 
و ترانه نیایش ها وجود دارد که می تواند دستمایه 
نوشــتن اثر برای کودکان  باشد. من با سرودن و 
انتشــار دو اثر »تاتی«)خواهر بزرگ( و »میمگه 
جاروبرقی«)خاله جاروبرقی( به عنوان نخستین 
شاعری شناخته شدم که برای کودکان  با گویش 
کردی کرمانشاهی شعر ســروده  است. البته در 
حوزه فرهنگ عامه بزرگســال هم کتابی دارم با 
عنوان »سرزمین مادری« که حدود 400 صفحه 
است و به چاپ چهارم رسیده که در آن ترانه های 
کار و بــازی  را در فرهنگ عامه جمع آوری و در 
قالب کتاب منتشــر کردم. کتاب »چل تاق چل 
نیم تاق« مجموعه ۷00 چیستان کردی کرمانشاه 
اســت و نشــان می دهد گنجینــه ای عظیم از 

فرهنگ عامیانه ایران در کرمانشاه وجود دارد. 
به هر حال من کردزبان هســتم و هویت مادری 
و سرزمین پدری ام را دوســت دارم. بیش از 20 
ســال که در صدا و سیمای کرمانشاه مشغول به 
کارم و فقط در مورد فرهنگ عامه، ضرب المثل ها، 
چیســتان ها، شــعرها،  افســانه ها و الالیی هــا 

برنامه سازی می کنم.  
 برنامــه من باالترین میزان پیامک را داشــت و 
کتاب ســرزمین مادری به چاپ چهارم رســید. 

بازنشــر مطالب من با محوریت فرهنگ عامه در 
فضای مجازی من را به ادامه کار دلگرم کرد. همه 
این ها نشان می دهد مردم به این نوع تولید محتوا 

عالقه مند هستند.   

اینسرودههاچهشاخصهوویژگیباید
داشتهباشندتاموردتوجهقراربگیرند؟

فکر می کنم کســی کــه از موضوعی لذت ببرد، 
بهتر و زیباتر می توانــد آن را بر قلم جاری کند، 
برای همین آثار مــن در دو حوزه مورد عالقه ام 
یعنی فرهنگ عامه و ادبیات دفاع مقدس اســت. 
فرهنگ عامه که فرهنگ آبا و اجدادی من است و 
دفاع مقدس هم به خاطر قرابتی که با آن دارم در 
پوست و خون من تنیده است. زندگی من و مردم 
من با این سال ها خو گرفت و نوجوانی و کودکی 
ما زیر توپ، تانک، موشک و بمباران گذشت. یک 
نویسنده با چنین پیشینه ای می تواند نسبت به 

این موضوعات بی تفاوت باشد؟ 

آثارشــمابهزبانهایدیگرترجمهشده
است.باتوجهبهتجاربیکهدراینزمینهدارید،
فکرمیکنیدچهاتفاقیبایدبیفتدتاادبیات

کودکونوجوانبرایدنیاشناختهشود؟
آشــنایی با ادبیات کشــورهای دیگر و آشنایی 
کشــورهای دیگر با ادبیات ایــران از الزمه های 
فرهنگی اســت، اما در ایران به دلیل عدم رعایت 
قانون کپی رایت، بســیاری از آثــار بدون اطالع 
نویســنده ترجمه می شوند. کســانی که در این 
حوزه فعالیت می کنند باید این ادبیات را به خوبی 
بشناســند. ترجمه تحت اللفظی کافی نیست به 
خصوص مترجمانی که برای حوزه کودک و نوجوان 
ترجمه می کنند حتماً باید دستی در نوشتن داشته 
باشند و با اصول نوشتن آشنا باشند. مسئله دوم 
نوع انتخاب اثر و انتخاب قلم هم اهمیت دارد. مثاًل 
آثار شل سیلوراســتاین در ایران طرفداران زیادی 
دارد به خصوص »درخت بخشنده« این نویسنده. 
بعضی ناشران مانند انتشارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در حوزه ترجمه همه قوانین 
را رعایت  و با حساســیت نسبت به این کار اقدام 
می کنند. گروه های کارشناســی ترجمه دارند که 
وظیفه آن ها ارزیابی آثاری است که برای ترجمه 

مناسب هستند. 
 

ادبیاتکودکونوجوانایرانچقدربرای
دنیاشناختهشدهاست؟

برای ترجمه از زبان ایرانی به دیگر زبان ها شرایطی 
وجود دارد که حضور ناشــران در نمایشگاه های 
بین المللی معتبر، یکی از آن هاست. ناشران باید 
در این نمایشــگاه ها برای ترجمه آثار با ناشران 
حرفــه ای و معتبر رایزنی کننــد. اگر اثری مورد 
توجه ناشــری قرار می گیرد مته به خشــخاش 
نگذارند و سخت گیری نکنند چون واقعاً ترجمه 
آثار به نفع نویســندگان ایرانی و ادبیات ماست، 

اما گاهی می بینیم ناشــران ایرانی حق  نشرهای 
سنگین مطالبه می کنند و یا ناشران کشور مقصد 
را با بروکراسی های اداری پیچیده روبه رو می کنند 
که ناشر نه زمان و نه حوصله این مسائل را دارد. 
به نظرم ناشران باید راحت تر با این مسائل برخورد 
کنند حتی اگر حق نشری هم نگرفتند باید راضی 
باشند چون  همین که اثر یک نویسنده در کشور 
خارجی منتشر شود توانسته نماینده ایران و مبلغ 
فرهنگ ایرانی در دنیا باشد. یکی از کتاب های من 
با عنوان »یخی که عاشق خورشید شد« به چهار 
زبان ترجمه شده که تا به حال حق نشری بابت 
آن دریافت نکرده ام و برای این مســئله اعتراضی 
هم نکرده ام. به نظــرم همین که اثر من ترجمه 
شــده یعنی بهترین فرصت بــرای من به عنوان 
نویسنده به وجود آمده و آن دیده شدن اثر است.  

باتوجهبهاینکهسالهادرزمینهادبیات
کودکونوجوانفعالیتمیکنیدوچندین
اثربرایاینگروهسنینوشتهاید،مهمترین
آسیبکتابهایاینگروهسنیرادرچه

میدانید؟
رمان نوجوان در ایران پیشینه زیادی ندارد. اگرچه 
نویســندگانی مانند منصور یاقوتی رمان هایی را 
برای مخاطب نوجوان داشــته اند اما تنوع، تعدد 
نویسنده و اثر وجود نداشته است. مهم ترین آسیب 
همین نبود تنوع در آثار این گروه سنی است که 
موجب شــده نوجوان کتابخوان دسترسی کمی 
به آثار داشته باشــد. برای همین نوجوانان یا به 
سراغ آثار بزرگسال رفته اند و یا به سمت خواندن 
کتاب های ترجمه. به نظر من بهترین و جدی ترین 
حرکت برای جلوگیری از این آسیب در دهه ۹0 
و در کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
شکل گرفت. فراخوانی از سمت کانون منتشر شد 
مبنی بر تولید داستان برای نوجوانان. طبق این 
فراخوان همه نویسندگان کودک و نوجوان ایرانی 
می توانســتند آثاری بنویسند که پس از بررسی 
منتشر می شد . حمیدرضا شاه آبادی، مسئول این 
پروژه بــود. در قالب این طرح حدود 150 عنوان 

کتاب رمان برای نوجوانان منتشر شد. 
البته بعضی از این آثار ضعیف بودند، اما آثاری هم 
منتشر شد که توانست ترجمه شود و جوایز ملی 
و بین المللی زیادی کسب کند. با این طرح کمی 
از خأل تولید آثار نوجوان جبران شد. نوجوان هایی 
که خواننده آثار ترجمه بودند، با این طرح به رمان 
ایرانی هم اقبال نشــان دادند. بسیاری از این آثار 
ترجمــه و نماینده ایران در دنیا شــد مثل رمان 
»هستی« نوشته فرهاد حسن زاده و رمان »عشق 
و رنج و بلوط« اثر خودم که برشی از زندگی من 
است و از این منظر رمانی واقع گراست. با توجه به 
اینکه سال های نوجوانی من در جنگ گذشته، در 
این اثر زندگی کودکان و نوجوانان را در جنگ به 
تصویر کشیده ام. مشکالتی که بچه ها با آن دست 
و پنجه نرم می کردند از فقر و ســرما و صف های 
طوالنی نانوایی گرفته تا تصویر مســائلی که در 
تصور بچه های امروز نمی گنجد. این کتاب نه تنها 
برای نوجوانان خواندنی است که برای بزرگ ترها 
نوستالژی اســت چون یاد روزهای گذشته شان 

می افتند. 

برش

الالیی ها  عاطفی ترین  و  بهترین 
که اتفاقاً موفق هم بوده اند، به 
عامیانه  نوعی ریشه در فرهنگ 
دارند. چندین قرن است »عمو 
و  می شود  خوانده  زنجیرباف« 
همه نسل ها با آن ارتباط  برقرار 
حس  من  همین  برای  می کنند. 
زبان  به  کودکان  با  اگر  کردم 
حتماً  کنیم،  صحبت  مادریشان 
انتقال عاطفه انجام می شود. گاهی 
ناتوان هستند از انتقال  کلمات 
می تواند  مادری  زبان  اما  عاطفه، 

این ناتوانی را جبران کند

ایسنا:آیین رونمایی از 20 عنوان کتاب اسنادی و تاریخ شفاهی در حوزه دفاع مقدس 
در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد. سردار عالماتی، رئیس مرکز اسناد 
و مدارک دفاع مقدس در این مراسم بیان کرد: همه باید در حفظ و انتقال ارزش های 
دفاع مقدس کوشــا باشیم. وی خاطرنشــان کرد: 1۸ عنوان کتاب تاریخ شفاهی و 
دو عنوان کتاب جامع اســنادی رونمایی خواهیم کرد. باید خاطرات کســانی که در 
جنگ حضور داشــته اند، ثبت شود. در این راستا 25 میلیون برگ سند جمع آوری و 
سیاست گذاری های متعددی انجام شده است. وی ادامه داد: 150 هزار ساعت مصاحبه 
با فرماندهان انجام شد و 210 مورد از کتاب ها ممیزی و 150 عنوان از این آثار چاپ 
شــده اســت.  ما یک حوزه کتاب های جامع اسنادی داریم که به عنوان مرجع قابل 
استفاده پژوهشــگران خواهند بود. وی یادآور شد: جلوگیری از تحریف و حق کشی 
یکی از شاخص های سه گانه در ممیزی آثار دفاع مقدس است. تاریخ شفاهی در غیاب 
اسناد و مدارک کارکرد تاریخی دارد، بنابراین آثار این حوزه باید با ارائه سند مبنای کار 

پژوهشگران را برعهده داشته باشد.

۲۰عنوانکتاباسنادی
وتاریخشفاهی

رونماییشد

تسنیم:براســاس جمع بندی شورای سیاست گذاری مکان برگزاری سی و سومین ادبیات
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مشخص شد.

شورای سیاست گذاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  چهارشنبه 2۷ 
آذر ماه مکان نمایشگاه کتاب تهران را اعالم خواهد کرد. پیگیری های این رسانه  در 
گفت وگو با یکی از اعضای شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران حاکی از این 
است که جمع بندی شورای سیاست گذاری برگزاری نمایشگاه سی وسومین دوره در 
مصلی تهران است؛ مکانی که در سال های اخیر از سوی ناشران و مراجعه کنندگان به 

عنوان بهترین گزینه در شرایط فعلی انتخاب شده است.
امروز قرار است مسئوالن نمایشگاه کتاب تهران و اعضای شورای سیاست گذاری 
ضمــن بازدید از مصلی درباره برگزاری نمایشــگاه کتاب و امکاناتی که مصلی 
می توانــد در اختیار قرار دهد،  مذاکرات نهایی را داشــته باشــند و شــورای 
سیاســت گذاری چهارشنبه 2۷ آذر رســماً مصلی را به عنوان مکان نمایشگاه 

کتاب سال آینده معرفی کند.

مکانبرگزاری
سیوسومیننمایشگاه
کتابتهرانمشخصشد

ادبیات

بایستههایسرودنشعرمحلیبرایگروهسنیکودکونوجواندرگفتوگوبارضاموزونی

خلقاثربرایکودکانبازبانمادری

 یادداشت های 
سینما حقیقت 1398

محمدمهدیخالقی
annotation@qudsonline.ir

کارت هوش��مند ن��اوگان باری خ��ودروی کامیون  به 
ش��ماره هوش��مند 4265724  و ش��ماره انتظام��ی
52 ایران 943 ع 31 و شماره شاسی  34932114222489 
و ش��ماره موتور 33593010017134 مفقود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .

/ع
98
11
78
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگه س��بز خ��ودرو س��واری PARS TU5 مدل 1396 
به رنگ س��فید به ش��ماره موت��ور 164b0143898 و 
شماره شاس��ی NAAN11FE9HH997078 به شماره 
پ��اک 423ص11 ای��ران 96 به نام حس��ن عبداللهی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

/ع
98
11
78
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

رن��گ   1396 م��دل  ن��ود  ال  سبزس��واری  ب��رگ 
سفیدش��یری روغن��ی ش��ماره پ��اک 52 589 ط 18 
ش: موت��ور:   100017827RR100288 ش شاس��ی                                                                                            
NAALSRBYVVHA610750: ب��ه مالکی��ت مه��دی 

ابراهیمی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

/ع
98
11
78
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت خودروی س��ایپا132 مدل 1390 رنگ سفید به 
شماره انتظامی 873س88 ایران 74 شماره موتور 
4048942 و ش��ماره شاس��ی s142290258669 ب��ه 
مالکیت نوید س��عادتی دربندی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
11
78
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کمپان��ی  ب��رگ  و  مالکی��ت  س��ند  و  س��بز  ب��رگ 
ب��ه  دی  1600آر.  تی��پ  پ��ژو  سیس��تم  س��واری 
رنگ   یش��می س��یر – روغنی مدل 1381به  ش��ماره 
   1N81718066   موتور22328118716وشماره شاسی
ب��ه ش��ماره پ��اک 64-872 م 23 مفق��ود گردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می گردد.  /ع
98
11
78
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پاکت تراکتور فرگوس��نmf285مدل1362 به 
 lf2247165333473e رنگ قرمز به شماره موتور
ب��ه ش��ماره شاس��ی 037113010 به نام س��ید 
محمد حس��ینی نژاد مفق��ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

/ع
98
11
78
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بزاتومبیل پرایدج��ی تی ایک��س ای مدل 
1386  به شماره پاک 74ایران 373ق23 به شماره 
  S1412286312627 موتور1899804  وشماره شاسی
متعلق به اقای عبدالمجید افضلی فر مفقودگردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

/ع
98
11
79
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانش��جویی  اینجان��ب  امی��ر آزادمهر 
مقط��ع  مع��دن  اس��تخراج  مهندس��ی  رش��ته 
دکتری دانش��گاه صنعتی شاهرود به شماره 
دانش��جویی 9124555 مفق��ود و از درج��ه 

اعتبار س��اقط می باش��د.

/ع
98
11
77
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
11
79
0

برگ س��بز و کلیه مدارک خودرو سواری پراید مدل 
1376 رن��گ س��فید  ش��ماره موت��ور 00052684 و 
ش��ماره شاس��ی S1412276542567 ب��ه ش��ماره 
انتظامی 223 ی 67 ایران 32  به مالکیت علی گرمابی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودروی بنز س��ی 200 م��دل 2009 رنگ 
مشکی روغنی به ش��ماره انتظامی 655ق33 ایران 
12 شماره موتور 27195031129684 و شماره شاسی 
WDDGF41X89A210620 به مالکیت ش��رف الدین 
طائ��ی نیا مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
11
79
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی خ��ودروی 206 م��دل 1396 رنگ س��فید به 
ش��ماره انتظام��ی 373ص34 ای��ران 36 ش��ماره موتور 
 NAAP03EEXHj073282 165 و شماره شاسیA0106004
به مالکیت مهدی درویش پور سرده مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
11
79
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 تجدید آگهی فراخوان 
سرمایه گذاری و مشارکت نوبت اول 
ش��هرداری گناباد در نظر دارد به اس��تناد 
ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت 
به واگذاری استیجاری تاالر شهر به بخش 
خصوصی از طریق سرمایه گذاری و مشارکت 
اقدام نماید . لذا متقاضیان واجد ش��رایط 
م��ی توانند جهت دریافت اس��ناد فراخوان 
ارائه پیش��نهاد به واحد س��رمایه گذاری و 
مشارکت ش��هرداری مراجعه و جهت کسب 
اطاع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلف��ن های: 
تم��اس   051-  57222276 و   57221244

حاصل فرمایند .
/ع حسین زاده شهردار گناباد

98
11
79
4

س��ند و فاکتور فروش و شناس��نامه )برگ سبز(نوع 
کامیون باری فلزی سیستم بنز تیپ ال48/1418به 
رن��گ نارنج��ی روغن��ی م��دل 1968 ش��ماره موت��ور 
10040958ش��ماره شاس��ی 10006241 و شماره پاک 
687ع77ای��ران 12 بنام ابراهیم جاذب فیض آبادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. /ع
98
11
79
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیئ��ت ح��ل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطق��ه دو قم تصرفات 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش 

کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002017304 ش��ماره  رأی   -1
1397114430002000269 آقای/خانم  ش��رفعلی حیدری اوچ تپه فرزند قاسم در 
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 88/84 مترمربع 
پالک شماره 202 فرعی از 1950 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 
خریداری مع الواس��طه از ابوالفضل احس��انی ثبت در دفتر 213 صفحه 462. )م الف 

) 4055
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002022626 ش��ماره  رأی   -2
1398114430002001592 آقای/خان��م  محمدجواد س��لطانی نجف آبادی فرزند 
حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 
مترمربع پالک ش��ماره 2553/1 اصلی واقع در بخ��ش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 

خریداری مع الواسطه از شمسی لسانی ثبت دفتر 19 صفحه 454. )م الف 4056 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002021553 ش��ماره  رأی   -3
1395114430002001647 آقای/خان��م  عب��اس بیرامی ش��اکر فرزند قربانعلی در 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 99/43 مترمربع پالک 
ش��ماره فرعی از 1970 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری 

مع الواسطه از ابراهیم علی فرخ ص 43 دفتر 223. )م الف 4057 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002021821 ش��ماره  رأی   -4
1397114430002000363 آقای/خانم  علمدار نصیری فرزند نصیر در قس��متی از 
شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 54 مترمربع پالک شماره 
1862 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی س��ند مالکیت مش��اعی 

ثبت دفتر 258 صفحه 126. )م الف 4058 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002019790 ش��ماره  رأی   -5
1391114430002009648 آقای/خانم  محمد وایمندی فرزند عزت اله در قسمتی 
از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمساحت 85/50 مترمربع پالک 
ش��ماره 1940/5/157/271 اصل��ی واق��ع در بخ��ش دو ثبت قم. مبایع��ه نامه عادی 

خریداری مع الواس��طه از اس��معلی یزدان پناه ثبت در دفتر 209 صفحه 361 و عزیز 
چسبیده ثبت در دفتر 493 صفحه 317. )م الف 4059 (

کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002021970 ش��ماره  رأی   -6
1398114430002000115 آقای/خانم  علی پناهی شفق فرزند منصور در قسمتی 
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 109/77 مترمربع پالک 
شماره 2359 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 

از حسنعلی رمضانی ثبت در دفتر 526 صفحه 453. )م الف 4060 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002022238 ش��ماره  رأی   -7
1397114430002001939 آقای/خان��م  مه��دی همائی مکمل پور فرزند بهرام در 
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 87/65 مترمربع 
پالک شماره 1941/400 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند 

مالکیت مشاعی ثبت در دفتر 209 صفحه 516 . )م الف 4061 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002013620 ش��ماره  رأی   -8
1397114430002000070 آقای/خانم  هادی امیدی فرزند علی اکبر در قس��متی 
از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 50 مترمربع پالک 
ش��ماره 2/13 فرع��ی از 2295 اصلی واق��ع در بخش دو ثبت ق��م. مبایعه نامه عادی 
/ س��ند رسمی/ س��ند مالکیت مشاعی مع الواس��طه از محمد داردیده خریداری کرده 

است. )م الف 4020 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اس��ت پس از نش��ر آگهی و انقضاء 
موعد مقرر س��ند مالکیت رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین 
مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی 
داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم 
و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس 

قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9810944
تاریخ انتشار اول: 1398/09/10
تاریخ انتشار دوم: 1398/09/26

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
ش��رکت قند چناران )س��هامی خاص( 
به ش��ماره ثب��ت 271 و شناس��ه ملی 
قانون��ی  وکای  ی��ا  و   10380079707
آن��ان دعوت ب��ه عمل می آی��د تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در 
دفتر شرکت به آدرس مشهد چهارراه 
ش��هدا دفتر مرک��زی آس��تان قدس 
رضوی روز یکشنبه مورخ 98/10/08 
راس س��اعت 8 صبح برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1- تغییر سال مالی شرکت 
2- سایر موارد در صاحدید مجمع 
هیئت مدیره شرکت قند چناران 
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