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بردهای پرسپولیس دورقمی شد   

 به نام ترابی 
به کام کالدرون  

 حمله بازیکنان استقالل به استراماچونی 
در رختکن

دیگر برنگرد!

خطر از بیخ گوش تیم ملی کشتی آزاد گذشت

 یزدانی 
مصدومیت را هم ضربه کرد

فشردگی در صدر جدول

پیکان در شهرخودرو چپ کرد
10

منظورم این نبود
علی مطهری چند روز پیش مدعی شد چند 
نفر از اعضای شــورای نگهبان، نمایندگان 
را تهدید کرده اند که در صورت اســتیضاح 
وزرا، در دوره بعــد رد صالحیــت خواهند 
شد! عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای 
نگهبان هم در پاسخ به مطهری، در صفحه 
توییترش نوشــت: »ادعای تهدیــد به رد 
صالحیت نمایندگان، دروغی اســت آشکار که از سوی یک نماینده مطرح شده 
است«. آقای مطهری هم در پاسخ نوشته است: »جناب کدخدایی حرف من این 
بود که افراد مرتبط با شورای نگهبان به نماینده می گویند امضایت را پس بگیر و 
نماینده این طور برداشت می کند که اگر پس نگیرد ممکن است ردصالحیت شود. 

در توییت کردن عجله نکنید«.

غذای مسئوالن را هم می دهیم!
پس از ادامه دار شــدن ماجرای آبگرفتگی 
معابر عمومی در خوزستان، کاربران فضای 
مجازی با هشتگ های #اهواز و #خوزستان 
سعی کردند صدای مردم این مناطق را به 
گوش مسئوالن برسانند. در ادامه چند نمونه 
از توییت های منتشر شده توسط کاربران را 
می خوانید: »پاسدارها تا کمر رفتن توی آب 
اما کار اصلی رو مســئوالن دارن انجام میدن کــه زیرآبی میرن...اهواز رو آب برد 
مسئوالن رو خواب... مردم محله معین زاده اهواز شاکی هستند که ما گدا نیستیم 
که برای ما ارزاق می آورند. ما حاضریم غذای همه مسئوالن را هم بدهیم اما مسئله 

آبگرفتگی را که بیش از ٢٠ سال است مصیبت درست می کند، حل کنند«.

»شاخ« ها مالیات می دهند
که  »اینســتاخبری«  اینســتاگرام  صفحه 
معموالً به حاشیه های مجازی سلبریتی ها و 
چهره های شاخص می پردازد، در جدیدترین 
پستش نوشته است: »معاون سازمان مالیاتی 
تأکید کرده  معافیتــی برای فضای مجازی 
وجود ندارد و قرار شده اینفلوئنسرها هم از 
 سال آینده مالیات بدهند. بررسی ها نشان 
می دهد درآمد برخی چهره های معروف اینستاگرام از تبلیغات در صفحات خود به 
بیش از ۱٠٠ میلیون تومان در ماه می رسد. با اینکه معافیت مالیاتی سلبریتی ها 
در روزهای گذشته حاشیه ساز بوده، اما برنامه جدید درباره شاخ های مجازی، باعث 

خوشحالی مالیات دهندگان خواهد شد«.

به نظر مربی احترام می گذارم
امید عالیشــاه، درباره شایعاتی که در چند 
روز اخیر در زمینه احتمال قرار گرفتنش در 
لیست مازاد پرسپولیس مطرح شده است، 
در صفحه اینســتاگرامش نوشت: »در این 
چند سال از هیچ کوششی برای سربلندی 
پرسپولیس دریغ نکردم و باهمه وجودم در 
میادین مختلف حاضر شــدم، اما متأسفانه 
چندی است که با بی مهری هایی روبه رو می شوم که با وجود این موارد باز هم هر 
بار تالش خود را دو چندان می کنم تا جایی در تفکرات ســرمربی محترم داشته 
باشم که گویا هنوز از نظر ایشان به معیارها و فاکتورهای مدنظر نرسیده ام... ولي باز 

هم به نظر ایشان احترام مي گذارم«.

 محمد تربت زاده اگر از آن هایی باشید که اخبار دنیای 
سلبریتی ها را دنبال می کنند، احتماالً در جریانید که 
بسیاری از این عزیزان، تحت تأثیر جِو فضای مجازی، 
به حســاب خودشان با تلویزیون قهر کرده اند. بعضی از 
این عزیزاِن ســلبریتی حتی برای صداوسیمای ملی 
خط و نشان هم کشیده اند که فقط در شرایط خاصی 
حاضرند تلویزیون را ببخشند! جدا از این ماجرا که در 
دعوای میان سلبریتی ها با تلویزیون، حق با کدام طرف 
است، خیلی از ســلبریتی ها احتماالً فراموش کرده اند 
که در کنار توانایی فنی و هنری خودشــان، شهرت و 
محبوبیت امروزشــان را تاحــدودی مدیون تلویزیون 
هســتند. به همین خاطر نه فقط وجدان، بلکه روحیه 
حرفــه ای هم البد اقتضا می کند که هنرمندها حداقل 
احترام نهادی را که روزی به آن ها پروبال داده اســت، 
نگه دارند. حاال وســط این همه قهــر و دعوا و پس از 
باال گرفتن مــوج انتقاد های مجازی از ســلبریتی ها، 
»مهــران مهام« اعالم کرده »رضا عطــاران« که یکی از 
پیشکسوتان قهر با صداوسیما محسوب می شود، قصد 
دارد برخالف جریانی که به تازگی به وجود آمده، پس از 

۱۱ سال به خانه اولش یعنی تلویزیون برگردد.

 تقصیر تلویزیون بود؟
ماجرا از مصاحبه هفته  گذشــته مهــران مهام که 
بیشــترین همــکاری را در جایــگاه تهیه کننده با 
ســریال های رضا عطاران داشــته، شروع شد. آقای 
مهام همان اول مصاحبه با توپ پر درباره صداوسیما 
گفت:»ایــن تلویزیون بود که بــه عطاران بی محلی 
کــرد«. در ادامه هــم اعالم کرد بــرای برگرداندن 
عطاران بــه تلویزیون به هر دری زده. نمونه اش هم 
کلید زدن پروژه ســاخت »زیر آســمان شهر 4« به 
کارگردانی مهران غفوریان، تهیه کنندگی خودش و 
بــا همکاری رضا عطاران. پــروژه ای که اگرچه قرار 
بود مقدمه بازگشــت عطاران به تلویزیون باشد اما 
به گفته مهام، هیچ وقت مورد تأیید مســئوالن قرار 

نگرفت تا قهــر رضا عطاران با تلویزیون طوالنی تر 
شود.

البته این نخستین بار نبود که چهره های هنری 
در مصاحبه هایشان، تلویزیون را به فراری دادن 
ســرمایه های هنری متهم می کنند. مثالً بیژن 
بنفشــه خواه هم چند روز پیش به خبرگزاری 
مهر گفته بود:»تلویزیون برخی از کمدی ســازان 
مثل رضا عطاران یــا مهران مدیری را فراری داده 
است، در حالی که این ها افرادی هستند که به علت 
کیفیت کارشان بدون فیلم نامه هم می توان با آن ها 

قرارداد بست«.

 طاقچه باال
آقای مهام در ادامه مصاحبه اش و پس از اینکه در 

مصاحبه با صداوسیما، حسابی از این نهاد گالیه 
کرد، درنهایت گفت:»مــن چند بار تالش کردم 

رضــا عطاران به تلویزیون برگــردد؛ حتی او را بارها تا 
دم در صداوسیما آوردم اما اتفاقاتی افتاد که این میسر 
نشده. مشــکالت عطاران با تلویزیون حل می شود و 
هرچــه زودتر او به تلویزیون باز خواهد گشــت چون 
صداوسیما خانه رضا عطاران است. االن رضا عطاران در 
نقطه ای قرار گرفته که به نظرم تقریباً تمامی نقش هایی 
را که می شــد، در ســینما تجربه کرده و می تواند به 
تلویزیون برگردد و یک سریال خوب دیگر برای رسانه 
ملی بسازد، این مسئله را با خودش هم مطرح کرده ام و 

او نیز موافقتش را اعالم کرده است«.
مسئوالن صداوســیما اما هنوز به ماجرای بازگشت 
رضا عطــاران به تلویزیون واکنش نشــان نداده اند. 
همان طور که انتقادهــای آقای مهام به این نهاد را 
هم بی پاســخ گذاشته اند. با وجود این، اما می دانیم 
در تمام سال هایی که عطاران برای تلویزیون طاقچه 
باال می گذاشت، مسئوالن همیشــه رایزنی هایی را 
برای بازگشت او به تلویزیون انجام داده اند. نمونه اش 
غالمرضا الماســی، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 
یک و قائم مقام سابق ســیمافیلم، که در مردادماه 
همین امسال، از مذاکراتش با مهران مدیری و رضا 

عطاران برای ساخت سریال پرده برداشته بود. 

 بازگشت باشکوه؟
عالوه بر مســئوالن صداوسیما، خود عطاران هم هنوز 
درباره بازگشــتش به تلویزیون واکنش نشان نداده اما 
آن هایی که در عرصه سینما و تلویزیون دستی بر آتش 
دارند، می گویند اگر این ماجرا صحت داشــته باشد، 
باتوجه به موفقیت های رضا عطاران در گیشه سینما در 
سال های اخیر، احتماالً همکاری او با صداوسیما، یک بار 
دیگر سریال های طنز تلویزیون را به ارج و قربی که در 
دهه 8٠ پیدا کرده بودند، می رساند. این کارشناس ها، 
برای نمونه هم ســریال پرمخاطب »بزنــگاه« را مثال 
می زنند که آخرین همکاری رسمی عطاران با تلویزیون 
هم به حساب می آید. سریالی که البته حاشیه هم کم 
نداشت و خیلی ها اصالً حاشیه های همان سریال را که 
منجر به سانســور و ممیزی قسمت های زیادی از آن 
شد، عامل اصلی قهر آقای عطاران با تلویزیون می دانند. 

 سخیف و عوام پسند
از آن طــرف عده ای هم می گویند این درســت که 
عطاران در تمام این ســال ها فروش های میلیاردی 
در گیشــه سینما را تجربه کرده اما باتوجه به اینکه 
به قول اهالی دنیای نقد و انتقاد، بیشــتر فیلم های 
پرفروش عطــاران، در رده فیلم های »ســخیف« و 
»عوام پســند« قرار می گیرند، نباید انتظار داشــته 
باشیم رضا عطاران در تلویزیون جادو جنبل کند و 
حضورش، یکباره مخاطبان از دست رفته رسانه ملی 
را جذب تلویزیون کند. موضوعی که به نظر می رسد 
آنچنان هم بیراه نباشــد. همین االن اگر نگاهی به 
کارنامه ســینمایی آقای عطاران در سال های اخیر 
بیندازیــد، متوجه خواهید شــد به جــز فیلم های 
معروفی مثل »نهنگ عنبــر« و »هزارپا« -که بعضی 
از منتقدان سختگیر همان ها را هم کمدی سخیف 
می دانند- سایر فیلم هایی که آقای عطاران در مقام 
کارگردان یا بازیگر در آن ها حضور داشــته، هرچند 
فروش گیشــه باالیی را تجربه کردنــد اما به قول 
مســعود فراستی در دســته فیلم های »ماقبل نقد« 
قرار می گیرند که حتی یک جنبه فنی هم در آن ها 
پیدا نمی کنید، چه برســد به آنکه بخواهید نقدش 

کنید!
به همین خاطر اغراق نیست اگر بگوییم رضا عطارانی 
که با طنازی های اصولی و حساب شده اش در دهه 
8٠ توانســت در مدت کوتاهی به ستاره تلویزیون 
تبدیل شود، هیچ جوره به عطارانی که در این روزها 
به قول خودش حاضر اســت به قیمت در آوردن 
لباســش هم که شده مخاطب را بخنداند و گیشه 
سینما را در اختیار بگیرد، شباهتی ندارد. با این همه 
اما باید منتظر بمانیم تــا ببینیم در صورت حضور 
عطاران در تلویزیون آیا مردی که لقب »پولســاز ترین 
بازیگر سینمای ایران« را یدک می کشد، یک بار دیگر 
می تواند مخاطب امروزی را پای سریال های تلویزیونی 

بنشاند یا نه؟

ایستاده در سکوت
رقیه توسلی: بسته ای را که به آدرس خانه ام آمده، تحویل می گیرم. تمام سرم از 
یک کلمه پُر می شود، »علی«. درنبسته می گویم: آخ اخوی... اخوی... مهربانی ات را 
قربان. آن وقت کادو به بغل می نشینم روی صندلی. پیش پیش می دانم قرار است 
چشمم به جمال چه لعبتی باز شود. آخر او را که انتهای زیبایی شناسی است به 
اندازه کافی می شناسم. دلم نمی آید تنهاتنها لذتش را سر بکشم... پس همان طور 
کــه از خودخواهی ام کم می کنم تا آقای همســر بیاید، نگاه چرخانم می افتد به 
دستخطش... به جمله ای که گوشه ســمت راست پاکت نوشته... به او که استاد 
غافلگیرِی پشت هم است... به برادر آن ور آب ها و داد می زنم وای هنوز که ناقال و 

 Listen to what people do not say !دیوانه ای اخوی
۱٠ بار تلنگرش را زمزمه می کنم با خودم و سیر نمی شوم. در ذهنم مصداق های 
نوشته اش را مجسم می کنم: آدم های حرف نزنی که همین دیروز، امروز و هر روز 
می بینمشان. مثالً دختری که چشم هایش توی ایستگاه داد می زد دوست ندارد 
به  عنوان نفر وسط، سوار تاکسی شود. کارمندی که نشسته بود پشت باجه بانک، 
اما نگاهش می گفت اینجا چه کار می کنم حاال که از  آنفلوانزا دارم غش می کنم.

مردی که از دســتفروش گل نخرید، اما زل زدنش جوری بود که انگار می گفت 
چرا پولش را ندارد که عطر نرگس بگیرد خانه اش. پدربزرگی که خیره به پسرکی 
دوچرخه سوار انگار می گفت کجایی جوانی که یادت بخیررررر. یا »آفرینش« وقتی 
که از پس ته دیگ ماکارونی برنیامد و سوزاندش، اما ته نگاهش زار می زد اَنِگ آشپز 
ناشی را کاش نکوبند روی پیشانی اش. یا »آبان« که با جفت چشم های عسلی اش 
داشت »گلی جان« را قورت می داد بابت تراشیدن مدادرنگی قرمزش و به  وضوح هر 

بیننده ای می شنید که می گوید: این دفعه آخر است که بخشش کردم.
شادنوشت:»علی جان« چه نصیحت قشنگی پست کرد برایم:

Listen to what people do not say
به حرف هایی که آدم ها نمي زنند گوش کن

 مجازآباد
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 مجموعه 10 جلدی »ضرب المثل های دم دار« منتشر شد 

آموزش مهارت های زندگی با ضرب المثل های فارسی

من سالم هستم 
قدس زندگــی: »... در روز های 
غواص  پرورش،  بهمن  گذشــته، 
اجســاد چند جوان  کرمانشاهی 
را از ســد کرج خارج کرد. او در 
کارون نیــز اجســاد ســه نفر از 
سراسری  اعتراضات  جانباختگان 
آبــان را کــه در جنایــت نیزار 
ماهشهر کشته شده بودند، کشف 
کرده بود... اکنون چهار روز است 
هیچ خبــری از بهمــن پرورش 
نیســت و خانــواده وی گفته اند 
مأموران اطالعات ســپاه شــبانه 
بدون ارائه حکم بازداشــت، از در 
و دیوار خانه وارد شدند و پس از 
جست وجوی خانه و زدن دستبند 
و چشم بند او را دستگیر کرده اند... 

از محل بازداشت وی و اتهامش هیچ اطالعی در دست نیست...«.
بعید اســت در چند روز گذشته در شبکه های اجتماعی و اینجا و آنجا، پست 
و مطلب باال را ندیده باشید. البته ما توقع نداریم روزی، روزگاری شایعه سازها 
از شایعه بازی خسته شوند، همان طور که توقع نداریم شما هم با یک نگاه به 

شایعه بودن خبر باال پی برده باشید. 
بــرای همین توجه شــما را به توضیح »بهمــن پرورش« در گفــت و گو با 
خبرگزاری ها جلب می کنیم: »در این چند روز اخیر انواع و اقســام شایعات را 

برای من رقم زدند. 
برخی مردم ناآگاه هم آن را بازنشــر دادند. مثاًل در این شــایعات گفتند 
من به ســد کرج رفتم تا یک غریق را نجــات دهم اما دیدم تعداد زیادی 
جنازه آنجاســت و زمانی که من آن را بــه مأموران اطالع دادم آن ها من 
را بازداشــت کردند... یک روز گفتند من سدکرج رفتم، روز دیگر گفتند 
رفتم لتیان و یک روز هم ســد کارون... یک روز دیگر هم آمدند و گفتند 
اطالعات به من آمپول زدند و حافظه ام را از دست دادم و حتی فلج شدم و 
روی ویلچر نشسته ام، همه این ها را من تکذیب می کنم و االن که صحبت 

می کنم سالم هستم«.

پولسازترین بازیگر سینما پس از 11 سال به تلویزیون برمی گردد؟

این »عطاران« آن »عطاران« نیست!
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روزمره نگاری

باالتر از دروغ

چون ما خیلی خوبیم!
»داگ بندو« را شــاید بشناسید. از اعضای 
اندیشــکده »کیتو« در آمریکاست.  ارشد 
ماجــرای دو هفتــه پیش را هــم قطعاً 
شنیده اید که یک خلبان در حال آموزش 
عربستان، نیروهای نظامی آمریکایی را در 
پایگاه هوایی پنســکوال به رگبار بست و 
سه ملوان را کشــت. حاال »داگ بندو« در 

مقاله ای به تحلیل این ماجرا پرداخته اســت. بخش هایــی از آن را به نقل از 
»فارس« بخوانید: »ارتش آمریکا خلبانان عربستان سعودی را در آمریکا آموزش 
می دهد تا بعداً بتوانند هزاران کیلومتر دورتر غیرنظامیان یمنی را ســالخی 
کنند. شوربختانه بخشــی از این خشونت به طرف خود ما بازگشت. مقامات 
آمریکایی وقتی اقدامات تروریستی علیه شان اتفاق می افتد معموالً اصرار دارند 
این اتفاقات به این دلیل رخ می دهند که ما خیلی »خوب« هســتیم! اما هیچ 
کدام آن ها نگفته اند که به این دلیل مرتکب این اقدامات شــده اند که ایاالت 
متحده دارای متمم اول قانون اساسی است، انتخابات های دموکراتیکی برگزار 

می کند یا جهان را محض خاطر خدا و به طور خیریه رهبری می کند.
همین خلبان آموزشی سعودی در پنســکوال را در نظر بگیرید. او در توییتر 
اعالم کرده بود: »من به خاطر آمریکایی بودنتان نیست که دشمن شمایم. من 
از شما نفرت دارم به خاطر اینکه هر روز جرم و جنایت نه تنها علیه مسلمانان 
بلکه علیه بشریت را حمایت می کنید، تأمین مالی می کنید و مرتکب می شوید. 
شــکایت الشمرانی از سیاست خارجی آمریکاســت که امروز غالباً به معنای 

بمباران، حمله و اشغال دیگر کشورها و کشتن مردم آن هاست«.
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امینغالمنژاد: در رختکــن اســتقالل غوغایی بود. 
میلیچ تا وارد شــد به تعویضش اعتراض کرد، به سمت 
مصطفوی رفت و با او درگیر شــد. در این میان فرشید 
اسماعیلی هم وارد بحث شد و شروع به انتقاد از میلیچ 
کرد! اعتراض اسماعیلی به حدی بود که واکنش ستار 
همدانی را در پی داشت. ستار سمت اسماعیلی رفت و 
به او گفت: »این چه طرز حرف زدن است. شما دخالت 
نکن«. فرشید اســماعیلی حتی ســتار همدانی را هم 
بی نصیب نگذاشــت و حرف هایی علیه او به زبان آورد! 
ماجرا اما به اینجا ختم نشــد. یکی دیگــر از بازیکنان 
استقالل بین حرف همه آمد و گفت: »اصاًل معلوم نیست 
چه کسی تعویض می کند. تیم ما در و پیکر ندارد. وقتی 
ســرمربی نداریم همین می شود«. تا اسم استراماچونی 
آمد اعتراض ها یکی پس از دیگری شروع شد. بازیکنان 
به شکل رگباری علیه سرمربی خود حرف هایی به زبان 
آوردند. یکی گفــت تیم را ول کرده رفتــه. یکی دیگر 
گفت فقط فکر پولش اســت و دیگری هــم گفت اصاًل 
بهتر که نیاید خودمان همین طوری تا آخر لیگ بازی 

می کنیم. اعتراض پشت اعتراض! 

محافظه کاران ناراضی
اســتراماچونی پس از باخــت به ماشین ســازی میان 
بازیکنــان لــه شــد؛  بازیکنانــی که چنــدان جرئت 
نمی کردند اعتــراض خود را به سرمربی شــان علنی و 
در نشســت های خبری پس از بازی از مربی خود گله 
کنند. آن ها می دانند که اســتراماچونی میان هواداران 

محبوب اســت و به همین دلیل می ترســند اعتراض 
کنند و خود مورد نقد قــرار بگیرند. امــا واقعیت این 
اســت که در شــکل گیری وضعیت کنونی اســتقالل 
شخص استراماچونی هم مقصر اســت. مربی ایتالیایی 
در بدترین شرایط ممکن تیم را رها کرده و رفته و حاال 
از راه دور دارد فقط وعده بازگشــت می دهد و در این 
میان برخی مدیران استقالل نیز نمی دانند او چه زمان 
برمی گردد اما وعده بازگشتش پیش از بازی با سپاهان 

را می دهند. 

تردیدهای استرا
هیچ بعید نیســت کــه وقتی اعتراض هــای بازیکنان 
اســتقالل علنی تر شود اســتراماچونی هم دیگر برای 
بازگشــت منصرف شــود. او می داند که اگر به ایران 
برگردد و با اســتقالل شکســت دیگری را تجربه کند 
و قهرمانی را از دســت بدهد همیــن بازیکنان همگی 
علیــه اش خواهند شــد. هرچند که همیــن حاال هم 
هســتند بازیکنانی کــه در کنفرانــس خبری پس از 
بازی از ســرمربی خود انتقاد کرده اند. محمد دانشگر 
کســی بود که به صراحــت و بی هیــچ تعارفی اعالم 
کرد اســتقالل نیاز به ســرمربی ندارد و بــود و نبود 
استراماچونی در اســتقالل تأثیری نداشته است. این 
حرف ها شــکاف های میان بازیکنان و سرمربی خود را 

به وضوح نشان می دهد.
آیا استراماچونی در این شــرایط باز هم دوست دارد به 

استقالل برگردد؟ باید منتظر ماند.

ورزش: پرســپولیس باز هم برد و باز هم، مهدی ترابی 
بــه داد این تیم رســید. پرسپولیســی ها در فصلی که 
کم گل می زنند و کمتر از ســال های گذشته موقعیت 
می ســازند، 31 امتیاز گرفته اند کــه 13 امتیازش را 
مدیون مهدی ترابی هســتند و صعود در جام حذفی را 
هم با گل او بدســت آوردند. هر چند در عمل، دو گل 
او مقابــل ذوب آهن نقش پررنگی در برد پرســپولیس 
داشت و تأثیر او در امتیازهای سرخپوشان، شاید حتی 

بیش از این باشد.

آمار خیره کننده
ترابی این فصل در 9 مسابقه مختلف، یا پاس گل داده 
یا گل زده اســت. هفته اول با پــارس جنوبی، تک گل 
پرسپولیس را زد. هفته چهارم و در دربی تهران، پاس 
تنها گل تیم را بــه مهدی عبدی داد. تا هفته ششــم، 
کالدرون فقط سه برد داشت که دو تای آن ها را مدیون 
گل و پاس گل ترابی بود. ترابــی در بازی با پیکان پس 
از دو شکســت پیاپی، گل اول بــازی را زد. در بازی با 
شاهین، پرســپولیس روز راحت و پرگلی را پشت سر 
گذاشت که سهم ترابی، دو پاس گل بود. پس از تساوی 
بدون گل با ماشــین، باز هم کالدرون با تک گل ترابی 
مقابل فوالد از فشــار خارج شد. شکســت مقابل نفت 
مسجد سلیمان، کالدرون را روی لبه تیغ فرستاد. ترابی 
در بازی جام حذفی با صنعت نفت، تک گل پرسپولیس 
را زد و سپس در لیگ، بازی با ذوب آهن زننده دو گل از 
سه گل پرسپولیس بود. در بازی گره خورده با گل گهر، 

شوت ترابی برد را به پرسپولیس هدیه داد و این هفته 
هم او در وقت های تلف شده، پرســپولیس را موقتاً به 

صدر جدول فرستاد.

منجی کالدرون
پرســپولیس کماکان بیشــترین تعداد بــرد را در لیگ 
نوزدهم در اختیار دارد و البته با 10 پیروزی، نخســتین 
و فعاًل تنها تیم لیگ اســت که بردهای خود را دورقمی 
کرده اســت. با توجه بــه بردهای کم گل پرســپولیس، 
می تــوان ترابی را منجــی کالدرون تا پایــان نیم فصل 
دانســت. بازیکنی که هم در لیگ و هم در جام حذفی، 
فعاًل پرسپولیس پر فراز و نشیب را در موقعیت خوبی قرار 
داده و سرمربی آرژانتینی هنوز به قهرمانی امیدوار است 
و در کنار سپاهان، صاحب بهترین میانگین امتیاز در این 
فصل لیگ برتر است. کالدرون درباره اینکه ترابی ستاره 
تیمش شده، گفت: چرا این سؤال را نمی پرسید که ترابی 
در زمان من این قدر بازیکن خوبی شده و گل می زند. ما 
فوتبال هجومی بازی می کنیم که این مسئله کار تیمی 
و کار مربی را نشــان می دهد. ترابی به تنهایی نمی تواند 
گلزنی کند و قطعاً همبازی هایش باید به او کمک کنند. 

او سال گذشته این قدر گل نمی زد.
کالدرون در واکنش به نیمکت نشینی ستاره های تیمش 
در این بازی این طور پاســخ داد: من به مسائل فردی 
توجه نمی کنم. من مربی تیم هستم و وظیفه ماست که 
خوب کار کنیم. برای من از هر چیزی مهم تر تیم است 

و من تشخیص می دهم چه کسی بازی کند.

حملهبازیکناناستقاللبهاستراماچونیدررختکن

دیگر برنگرد!
بردهایپرسپولیسدورقمیشد

به نام ترابی، به کام کالدرون

بوفون:بازنشستگیامراخیلیدورمیبینم
ورزش:دروازه بان ۴1 ســاله یوونتوس می گوید که فعاًل قصدی برای بازنشستگی 
ندارد و حداقل تا پایان فصل به بازی ادامه خواهد داد. جیانلوئیجی بوفون می گوید: 
»صادقانه می گویم که بازنشستگی ام را خیلی دور می بینم. دو سال پیش من دست 
از بازی کشیدم، اما سپس زندگی چیزهای احساسی و زیبای دیگری به من داد. به 
صداقت خودم تکیه می کنم و اجازه می دهم زندگی راه را به من نشان دهد. تا زمانی 
که به لحاظ جسمانی در وضعیت خوبی باشم، اگر دست از بازی کشیدن بکشم، به 

خودم ضربه زده ام. باید به کودک درونم که هنوز زنده است، احترام بگذارم.«

دشان:زیدانسرمربیتیمملیفرانسهخواهدشد
ورزش:سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه معتقد است که هم تیمی  سابقش در آینده هدایت 
خروس ها را برعهده خواهد گرفت. دیدیه دشان تأکید می کند: » زیدان می تواند سرمربی 
بعدی تیم ملی باشد. او دیر یا زود، باالخره در یک مقطع سرمربی تیم ملی خواهد شد.« دشان 
در خصوص بازگشت احتمالی بنزما به تیم ملی فرانسه نیز عقیده دارد:» من درباره بنزما هیچ 
حرفی برای گفتن ندارم. از طرف من این موضوع جای بحث ندارد. تصمیم دیوان عالی کشور 
)درباره پرونده بنزما( هم برایم مهم نیست. اگر قرار باشد تصمیمی بگیرم، تنها چیزی که در نظر 

می گیرم، منافع جمعی تیم ملی فرانسه است.«

رئالمادریدخواهانانتشارمکالماتداورانالکالسیکوشد
ورزش:به نقل از نشریه آ اس اسپانیا، باشگاه رئال مادرید از کمیته داوران فدراسیون فوتبال 
اسپانیا خواسته آن بخش از فایل صوتی مکالمات داور ال کالسیکو )هرناندس هرناندس( 
و دستیارانش در اتاق کمک داور ویدئویی )VAR( که مربوط به اتفاق جنجالی نیمه اول 
می شود را منتشر کند. جنجالی ترین اتفاق اولین ال کالسیکوی فصل که چهارشنبه هفته 
پیش در ورزشگاه نوکمپ برگزار شــد، نادیده گرفته شدن ضربه کف پای کلمن لنگله به 
 VAR ران پای رافائل واران در محوطه جریمه بارسلونا بود که داور بدون استناد به نظر

آن را پنالتی تشخیص نداد.

آلدرویرلدباتاتنهامتمدیدکرد
ورزش:توبی آلدرویرلد مدافع تاتنهام قرارداد جدیدی با این باشگاه منعقد کرد که به 
موجب آن تا سال 2023 در کنار سفیدپوشان لندن خواهد ماند. آلدرویرلد، پس از تمدید 
قراردادش به سایت باشگاه گفت: »من بسیار خوشحالم و فکر نمی کنم بتوانم واژه ای برای 
توصیف خوشحالی ام پیدا کنم. فکر می کنم که یکی دو سال دیگر اینجا در تاتنهام بمانم 
چون هیچ جایی بیشتر از اینجا نمی تواند مرا خوشحال کند. برای من عضویت در تاتنهام 
مایه افتخار است و خوشحالم که چنین رابطه فوق العاده ای با باشگاه و هواداران دارم. 

نمی توانستم خودم را در حال بازی با پیراهن تیمی دیگر تصور کنم.«

جوادرســتمزاده:هفته شــانزدهم لیــگ برتر با 
پیشــروی صدرنشــینان و شکست اســتقالل بدون 
سرمربی به پایان رسید. پنجشنبه در جم پرسپولیس 
در دقیقه 95 با گل ترابی توانســت سه امتیاز سخت 
بدســت آورد و با سپاهان صدرنشــین در امتیاز 31 
مساوی شــود. مردان قلعه نویی البته در همان زمان 
در اصفهان شــاهین بخت برگشــته را پنــج بر صفر 

شکست دادند.

باخت های گران آبی ها
اما استقالل در ســومین بازی بدون اســتراماچونی 
در خانه دو بر یک مغلوب ماشین ســازی شــد. آن ها 
دور رفت هم موفق شده بودند اســتقالل را در تبریز 
شکست دهند. اســتقاللی ها بدون استراما، سه بازی 
پیاپی در ورزشگاه آزادی انجام دادند. سه مسابقه ای 
که فقط یکی از آن ها مقابل شــاهین آخر جدولی، با 
پیروزی استقالل به پایان رسید. پیکان با گلی که در 
وقت های تلف شــده زد، دو امتیاز از استقالل گرفت 
و ماشین سازی، استقالل را از همه امتیازات محروم 
کرد. با این شــرایط، اســتقالل در بهترین شرایط به 
عنوان تیم سوم جدول به تعطیالت می رود و شانسی 
برای صدرنشینی نخواهد داشت. آن هم در شرایطی 
که هر سه حریف آخرش، از نیمه پایین جدول بودند.

یحیی تایم
اما جمعه در مشهد شهر خودرو در یحیی تایم موفق 
شد به سه امتیاز نفسگیر مقابل پیکان دست پیدا کند 
و کمی به وضعیت خود در جدول ســر و شکل دهد. 

مرادمند فرشته نجات شهر خودرو شد و در حالی که 
میهمان به شدت به وقت های تلف شده بازی اعتراض 
داشت روی کرنر ارسال شده از راست گل طالیی به 
ثمر رساند. شــهر خودرو در این فصل پرسپولیس و 
ســپاهان را هم در ثانیه های پایانی از پای درآورده 
بود. با این حال بی آزاری خط حمله شهر خودرو زنگ 
خطر جدی برای این تیم در بازی های آسیایی است.

شکست طلسم ها
این هفته ســرانجام طلســم نباختن نفت مســجد 
ســلیمان شکســت و این تیم مقابل تراکتورسازی 
بحران زده یک بر صفــر بازی را واگذار کــرد. تارتار 
همچنان به رفتن از مســجد ســلیمان اصرار دارد و 
پیش بینی می شود در نیم فصل دوم این تیم نفتی هم 

دچار مشکالت عدیده ای شود.
مصاف دو تیم بحران زده نســاجی و گل گهر با برتری 
یک گله تیم مازندرانی به پایان رسید. تیم نساجی از 
هفته چهارم نتوانســته بود تیمی را شکست دهد و با 
توجه به یک بازی تعویقی این تیم، آن ها پس از 10 

بازی طعم برد را چشیدند. 
اما سایپا هم پس از 12 هفته به پیروزی دست یافت. 
این تیم دیروز میزبان ذوب آهن اصفهان بود که این 
دیدار در نهایت با برتری ســه بر یک ســایپا به پایان 
رســید. تیم ذوب آهن بدون حضــور منصوریان و با 
هدایت حسن استکی هم نشــان داد که از مشکالت 
زیادی برخوردار است. در آخرین بازی این هفته هم 
دربی جنوب با تســاوی2 بر2 صنعــت نفت آبادان و 

فوالد به پایان رسید.

ورزش:حســن یزدانی، قهرمــان المپیک و جهان و 
ستاره کشــتی ایران به دلیل مصدومیتی که از ناحیه 
زانو دچار شــده نتوانســت برای تیم »بــازار بزرگ« 
در رقابت های جام باشــگاه های جهان روی تشــک 
برود. ستاره کشــتی جهان در تمرین آخر تیمش از 
ناحیه زانو دچار مصدومیت شــد. پس از آزمایشات 
پزشکی مشــخص شــد که حســن یزدانی از ناحیه 
مینیســک پا دچار پارگی شــده اما هنــوز از میزان 
دقیق آســیب دیدگی و دوری این کشتی گیر مطرح 
حال حاضر دنیا مشخص نیست. آنچه مشخص است 
اینکــه یزدانی رقابت های جام باشــگاه های جهان را 

از دست داد.
اما نکته قابل توجه این اســت که یزدانی تا چه زمانی 
دور از میادیــن خواهد بود؛ چرا که براســاس اعالم 
قبلی، کشــتی گیران برای حضور در تیــم ملی برای 
رقابت هــای المپیک باید در جام تختــی که یک ماه 
دیگر برگزار می شود حضور پیدا کرده و مجوز توکیو 
2020 را بگیرند اما مشــخص نیســت که آیا حسن 
یزدانی می تواند با توجه به مصدومیتش به رقابت های 
انتخابی المپیک برســد یا نه؟ موضوع مهم بعدی این 
اســت در صورتی که او در این رقابت ها شرکت نکند 

آیا شانس حضور در المپیک را از دست خواهد داد. 
یزدانی بی تردید یکی از بهترین کشــتی گیران حال 
حاضر جهان اســت و در صورت آمادگــی می تواند 
یکــی از اصلی ترین امیدهــای کاروان ایران در ژاپن 

2020 باشد.
یزدانی عالوه بر مــدال طالی رقابت هــای المپیک 
2016، دو مــدال طــالی قهرمانــی جهــان را در 

کارنامه اش دارد.

امیدواری های یزدانی
پس از اعالم خبــر مصدومیــت یزدانــی، خیلی از 
عالقه منــدان به کشــتی پیگیر وضعیــت او بودند و 
ابراز نگرانی کردند که این آسیب دیدگی حضور او در 

المپیک را هم تحت تأثیر قرار دهد.
پس از شایعات زیادی که درباره این نابغه کشتی ایران 
منتشر شد، یزدانی در اســتوری اینستاگرامش خبر از 
بازگشت زودهنگام خود به میادین داده است. او اعالم 
کرده مصدومیتش جدی نیست و با پیگیری فدراسیون 

و کمیته ملی المپیک وارد دوره درمانی می شود.
حســن یزدانی درباره مصدومیت و عدم حضورش در 
مسابقات جام باشگاه های کشتی جهان و اینکه گفته 
می شود ممکن اســت به المپیک توکیو نرسد، گفت: 
خیر این  طور نیســت. مصدومیتم یک  مقدار تشدید 

شد و قرار است پزشکان آن را بررسی کنند.
وی ادامه داد: در شهر بجنورد یک آزمایش MRI دادم 
ولی پزشکان گفتند آســیب دیدگی، تازه است و نیاز به 
بررسی بیشتر دارد. به من گفتند که مصدومیت مربوط به 

مینیسک پاست که درصد یک، دو و سه دارد.
ملی پوش کشــتی آزاد ایران خاطرنشــان کرد: تیم 
پزشکی جلسه ای برگزار می کند و آنجا تصمیم گیری 
نهایی انجام می شــود. مصدومیتم خیلی حاد نیست 
و ممکن اســت روند درمانی آن 5 یــا 6 هفته طول 
بکشــد. ان شــاءاهلل به زودِی زود برمی گردم و پرچم 
کشورمان را در مســابقات جهانی و المپیک به اهتزاز 
درمی آورم. از همه کسانی که جویای حال من بودند، 
تشکر می کنم. ملی پوش کشــتی آزاد ایران در پایان 
گفت: ان شاءاهلل یک یا دو ماه دیگر تمرین روی تشک 

را آغاز می کنم.

فشردگیدرصدرجدول

پیکان در شهرخودرو چپ کرد
خطرازبیخگوشتیمملیکشتیآزادگذشت

یزدانی مصدومیت را هم ضربه کرد
ضد  حمله

مذاکرهتاجباونگردرقطر
ورزش:دیدار مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال با آرسن ونگر، 
رئیس بخش توسعه جهانی فیفا در قطر انجام شد. به نقل از سایت 
فدراســیون، مهدی تاج از آرســن ونگر دعوت کرده است که برای 
برگزاری یک دوره پیشــرفته مربیگــری و همچنین بازدید از روند 
توسعه فوتبال به ایران بیاید و آرســن ونگر نیز قول داده است این 

سفر به زودی محقق شود.

میلیچباعذرخواهیبخشیدهشد
ورزش:هروویه میلیچ که به تعویضش در بازی مقابل ماشین ســازی 
معترض شده بود و اعالم شــد فعاًل در اختیار باشگاه قرار دارد پیش از 
تمرین دیروز از کادر فنی، سرپرســت و بازیکنان استقالل عذرخواهی 

کرد و بخشیده شد تا در تمرین حاضر شود.

استیلی:بازیاستقالل-سپاهانلغوشدهاست
ورزش:حمید استیلی، سرمربی تیم ملی امید درباره لغو بازی استقالل- 
ســپاهان گفت: به دلیل آلودگی هوا بازی های تهران لغو شده و تمام 
بازیکنان ما در اختیار ما هستند. ما این  قدر گفتیم که بازی ها را عقب 

بیندازند تا آخر به دلیل آلودگی، بازی ها لغو شد!

پولدرحساباستراماچونیخوابید
ورزش:دی مارتزیو، خبرنگار شــبکه اسکای اسپورت ایتالیا گفت: 
مربی سابق اینتر به همراه وکالی خود به سفارت ایران در رم رفت. 
در این جلسه سفیر ایران و برخی از مؤسسه های مالی ایران و ایتالیا 
نیز حضور داشتند تا مشکل مالی استرا حل شود. هدف از این جلسه 
ایجاد کانالی به صورت قانونی برای انتقال پول باشــگاه استقالل به 
حســاب اســتراماچونی بود. با توجه به تحریم های ایران کانالی از 
طریق یک بانک خصوصی ایجاد شــد تا سرانجام 160 هزار یورو به 

حساب وی واریز شود.

سلطانیفر:
دخالتیدرانتخابسرمربیتیمملیندارم

ورزش:وزیر ورزش ابراز امیدواری کرد که ســرمربی تیم ملی هر چه 
زودتر انتخاب شود. مسعود سلطانی فر در خصوص آخرین وضعیت تیم 
ملی فوتبال گفت: انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال از وظایف فدراسیون 

فوتبال است و وزارتخانه در این مورد دخالتی ندارد.

تارتار:
مأموریتمدرنفتمسجدسلیمانتمامشد

ورزش:ســرمربی نفت مسجد ســلیمان بار دیگر تأکید کرد که در 
تعطیالت لیگ تیمش را ترک می کند. تارتار گفت: وقتی گفتم از نفت 
مسجد سلیمان جدا می شــوم، تهدید نکردم. ارتباط بسیار خوبی با 
مدیریت دارم. روزی که قرارداد بستیم، قول دادم تیم را در لیگ برتر 
نگه دارم. فکر می کنم با شــرایطی که دارد، دیگر سقوط نمی کند و 
من به قولم عمل کرده ام. مأموریت من در این تیم تمام شــد. در این 
دو سه بازی کنار تیم هســتم تا مدیریت بتواند مربی مدنظر خود را 

انتخاب کند.

ترابی:زوداستبهآقایگلیفکرکنم
ورزش:شماره 9 پرسپولیس فصلی فوق العاده را سپری می کند. او روز 
پنجشنبه با گلی که به ثمر رســاند عالوه بر اینکه خودش را هفت گله 
کرد، توانست ســه امتیاز مهم را برای پرسپولیس در آخرین ثانیه های 
بازی بدســت بیاورد. ترابی پس از پیروزی تیمش برابر پارس جنوبی 
گفت: »موفقیت پرسپولیس خیلی مهم تر از آقای گلی است و خیلی زود 

است به این مسئله فکر کنیم«.

علیکریمی:استقاللرانابودکردید
ورزش:علی کریمی، هافبک ملی پوش اســتقالل با انتقاد از عملکرد 
معاون سابق استقالل و در شرایطی که سعی می کرد نامی از وی نبرد، 
مدعی شد که او سبب نابودی تیم در چند وقت اخیر شده. کریمی در 
واکنش به اینکه آیا منظور او علی خطیر اســت، گفت: اسمی از کسی 
نمی برم ولی سعی کردند استقالل را نابود کنند. سعی کردند تفرقه بین 
بازیکنان ایجاد کنند. اکنون هم ول کن نیســتند و دنبال جمع کردن 
فالوور هســتند. بابا ول کن دیگر! بدون هیچ رزومه ای آمدند استقالل 

و تیم را نابود کردند.

منهای فوتبال

تیمبازاربزرگایران
قهرمانجامباشگاههایجهانشد

ورزش:ششمین دوره رقابت های کشــتی جام باشگاه های جهان 
روزهای 2۷  تا 30 آذرماه در شــهر بجنورد استان خراسان شمالی 
برگزار شد و در پایان تیم کشتی فرنگی بازار بزرگ ایران به عنوان 
قهرمانی دســت یافت. در دیدار فینال این مسابقات تیم های بازار 
بزرگ ایران و سیناصنعت ایذه به مصاف هم رفتند که این دیدار با 
نتیجه 9 بر یک به سود تیم بازار بزرگ ایران پایان یافت. در کشتی 

آزاد هم بازار بزرگ ایران قهرمان شد.

خراسانرضویقهرمانوالیبالناشنوایان
ورزش:در پایان چهل و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور والیبال 
آقایان ناشنوایان تیم خراسان رضوی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، تیم 
تهران دوم شد و آذربایجان غربی بر سکوی سوم ایستاد. در دیدار پایانی تیم 
خراسان رضوی با نتیجه 2 بر صفر برابر تیم تهران به پیروزی رسید و عنوان 
قهرمانی را بدست آورد و تیم آذربایجان غربی در رده بندی با شکست 2 بر 

صفر تیم گلستان، عنوان سومی را بدست آورد.

پایانکاراسکیبازانایرانبا۱۱مدال
ورزش:در روز چهارم و پایانی رقابت های بین المللی اسکی آلپاین ترکیه 
)MURAT DEDEMAN CUP( اسکی بازان ایران دو مدال نقره کسب 
کردند. در روز چهارم این مسابقات که در رشته مارپیچ بزرگ برگزار شد، 
در بخش مردان تیریل پوریا ساوه شمشــکی مدال نقره را بدست آورد. 
در بخش بانوان نیز عاطفه احمدی مدال نقره را بر گردن آویخت. در روز 
نخست مسابقات عاطفه احمدی و بهنام ساوه شمشکی نقره، صدف ساوه 
شمشکی و مرتضی جعفری برنز کسب کردند، در روز دوم عاطفه احمدی 
طال، مرتضی جعفری نقره و فروغ عباسی و پوریا ساوه شمشکی برنز بدست 
آوردند و در روز سوم نیز پوریا ساوه شمشکی در مارپیچ بزرگ نقره گرفت. 
به این ترتیب ایران با یک مدال طال، 6 نقره و چهار برنز به کار خود پایان داد.

خدمتیرکوردلیگبرترتیراندازیبانوانرا
شکست

ورزش:به نقل از فدراسیون تیراندازی، نجمه خدمتی بانوی المپیکی تیم 
مقاومت در هفته چهارم لیگ برتر تیراندازی توانست در رشته تفنگ بادی 
با ثبت 633.2 امتیاز رکورد لیگ کشور را ارتقا دهد. او پیش از این با 632.8 
امتیاز رکورددار این رشته بود. این رقابت ها با حضور پنج تیم در دو رشته 
تفنگ و تپانچه در حالی پیگیری شد که در پایان مرحله مقدماتی، تیم های 
مقاومت و هیئت قم با غلبه بر تیم های ساچمه بیژن و هیئت خراسان 
رضوی به پیروزی دست یافتند. همچنین با برگزاری فینال رشته تفنگ 
بادی، فاطمه کرم زاده از ساچمه بیژن، نجمه خدمتی از مقاومت و آرمینا 
صادقیان از ساچمه بیژن به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.

مردانیسهمیهسومتکواندوراازدستداد
ورزش:ســجاد مردانی، نماینــده وزن 80+ کیلوگــرم تیم ملی 
تکواندو کشورمان در نخســتین مبارزه از گرند اسلم ووشی چین و 
انتخابی المپیک به مصاف نماینده میزبان رفت و با شکست مقابل 
این هوگوپوش سهمیه سوم تکواندو از دست رفت. الزم به یادآوری 
است، تیم ملی تکواندو مردان کشورمان در فینال مسابقات گرندپری 
مسکو، موفق شد توســط آرمین هادی پور در وزن 58- کیلوگرم، 
میرهاشم حسینی در وزن 68- کیلوگرم ســهمیه المپیک توکیو 
را کسب کند. در بخش بانوان نیز فروردین ســال آینده مسابقات 
قاره ای به میزبانی کشور چین برگزار خواهد شد که تیم ملی بانوان 

کشورمان با دو نماینده در این رقابت ها حضور خواهند داشت.

ادامهمسابقاتNBAباپیروزیمیلواکی
ورزش:در رقابت های دیروز بســکتبال حرفه ای آمریکا )NBA( تمام 

توجهات به بازی لس آنجلس لیکرز و میلواکی باکز بود.
در این مسابقه که در سالن فایزرو فروم میلواکی برگزار شد تیم میزبان 
توانست حریف خود را 111 بر 10۴ از پیش رو بردارد. یانیس آنتته کومپو 
غول یونانی میلواکی با کسب 3۴ امتیاز، 11 ریباند و ۷ پست منجر به گل، 
بهترین بازیکن تیمش بود. در سوی دیگر میدان لبران جیمز پادشاه با 21 
امتیاز، 12 ریباند و 11 پاس منجر به گل تریپل دبل کرد اما نتوانست مانع 

شکست تیمش شود. نتایج سایر دیدارها به شرح زیر است:
آتالنتا هاوکس 106 - یوتا جاز 111

سن آنتونیو اسپرز 118 - بروکلین نتز 105
لس آنجلس کلیپرز 11۷ - هیوستون راکتز 122

آگهی دعوت افراز
چون آقا حاجی ش��هریاری اصل  فرزند عباس��علی  احدی از مالکین مشاعی پالک  ۱/۳۶۸۷-  اصلی 
واقع   در بخش دو  سیستان شهرستان زابل خیابان امام خمینی  کوچه ۸۲   طبق درخواست شماره 
۱۵۹۰۵- ز  مورخ ۹۸/۹/۱۶ تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و 
فروش امالک مش��اع مصوب س��ال ۱۳۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم 
داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق 
ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و 
کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 
۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند 
ت��ا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات ص��ورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع 

ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:۱۳۱۶  تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۹/۳۰ آ- ۹۸۱۱۹۷۹
مهدی پهلوانروی / رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقا حمید حیدری مکرر  فرزند محمدحسین   احدی از مالکین مشاعی پالک  ۳۶۸فرعی 
از یک  اصلی واقع   در بخش دو  سیستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره ۱۵۷۱۸- ز  
مورخ ۹۸/۹/۱۲ تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش 
امالک مش��اع مصوب س��ال ۱۳۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم 
داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب 
طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا آگهی می گردد و از س��ایر 
مالکین مش��اع و کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت 
بعمل می آید تا در س��اعت ۸ صبح روز یکش��نبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ دراین اداره و یا در محل 
وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت 

پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. آ-۹۸۱۱۹۸۰
تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۹/۳۰  م الف:۱۲۹۸

مهدی پهلوانروی  / رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چ��ون خانم زهرا کوچکزائی  فرزند حیدر   احدی از مالکین مش��اعی پالک  ۲ فرعی از ۵۶۶ 
اصلی  واقع   در بخش یک  سیس��تان شهرس��تان زابل طبق درخواس��ت شماره ۱۵۷۸۷- ز  
مورخ ۹۸/۹/۱۳ تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش 
امالک مش��اع مصوب س��ال ۱۳۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم 
داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب 

طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا آگهی می گردد و از س��ایر 
مالکین مش��اع و کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت 
بعمل می آید تا در س��اعت ۸ صبح روز یکش��نبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ دراین اداره و یا در محل 
وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت 

پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:۱۳۰۴
تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۹/۳۰   آ-۹۸۱۱۹۸۱

مهدی پهلوانروی   / رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

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

امالک واقع دربخش۱۶ یزد – سانیج وتوابع 
 ۷۲۹ فرعی از۲۴- اصلی – آقای محمد جواد زارع زاده مهریزی  نسبت به ۱۱۷۴سهم مشاع  
از ۸۶۷۳سهم  ششدانگ زمین محصور پالک ثبتی برابر به مساحت ششدانگ ۸۶۷۳ مترمربع 
بموجب رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۲۲۸۰مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱واقع  درچش��مه کوره 

سانیج  تفت خریداری عادی مع الواسطه از محمد صفوی زاده مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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-۹۸۱۱۹۷۳
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

علی محمد شبانیان تفتی            
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش۷ یزد – طزرجان و توابع 
 ۴فرع��ی از۲۸۶۷- اصل��ی – خان��م معصوم��ه  صادقی��ان شش��دانگ خان��ه باغچ��ه بط��ور 
مف��روز قس��متی از پ��الک ثبت��ی برابر ب��ه مس��احت ۴۹۲ مترمرب��ع بموجب رای ش��ماره 
۱۳۹۸۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۲۲۱۲مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳واق��ع درطزرجان تفت خریداری عادی مع 

الواسطه از زهرا صمدی مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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-۹۸۱۱۹۷۴
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

علی محمد شبانیان تفتی            
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

)آگهی فقدان سند مالکیت(
نظر به اینکه خانم زهراء پردل فرزند حسین با تسلیم دو برگ گواهی نامه مصدق مدعی است 
س��ند مالکیت ششدانگ پالک ۴۴فرعی از ۶۹/ اصلی واقع در بخش ۳ طبس به شماره چاپی 
۲۶۵۹۷۰ب ۹۱ که در صفحه ۲۹۶ دفتر ۳۴ذیل شماره ۵۷۳۹ به ثبت رسیده، بعلت جابجائی 
اثاثیه منزل مفقود وتاکنون پیدا نش��ده است از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نم��وده، لذا به موجب تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ – آیین نامه قانون ثبت اس��ناد وامالک 
مراتب طی یک نوبت آگهی و به اطالع عموم رسانیده میشود تا هرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از 
انتشار این آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله اعالم نماید. در غیراینصورت پس از گذش��ت مهلت مذکور نسبت به پالک مورد تقاضا 
س��ند مالکیت المثنی نوبت اول صادر و به مالک تس��لیم خواهد شد. معامالتی که به حکایت 
س��ند ثبتی واظهارمالک در سند مالکیت و ثبت و صفحه دفتر امالک قید وسند مالکیت بنام 
مالک فوق الذکر صادر وتسلیم گردیده به قوت خود باقی وسلسله نقل وانتقاالت بعدی ندارد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  ۹۸۱۱۹۹۰
غالمرضا کدخدائی / رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان طبس

آگهی دعوت افراز
چون خانم زهرا مالشاهی   فرزند میران  احدی از مالکین مشاعی پالک  ۱/۷۰۱-  اصلی واقع   
در بخش دو  سیستان شهرستان زابل خیابان سام کوچه ۳ شرقی ۲   طبق درخواست شماره 
۱۵۸۷۳- ز  مورخ ۹۸/۹/۱۴ تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز 
و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش 
اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا 
مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر 
مالکین مش��اع و کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت 

بعمل می آید تا در س��اعت ۸ صبح روز یکش��نبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ دراین اداره و یا در محل 
وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت 

پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:۱۳۰۷
تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۹/۳۰   آ-۹۸۱۱۹۸۲

مهدی پهلوانروی  /  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم عاطفه سراوانی  فرزند عباس  احدی از مالکین مشاعی پالک  ۱/۳۷۵-  اصلی واقع   در 
بخش دو  سیس��تان شهرس��تان زابل خیابان فرخی  کوچه ۲۷   طبق درخواست شماره ۱۵۵۶- ز  
مورخ ۹۸/۹/۱۰ تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک 
مش��اع مصوب س��ال ۱۳۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به 
دیگر مالکین مش��اعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مش��خص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱۸ 
آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی 
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت ۸ 
صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع 

ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:۱۲۹۱ تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۹/۳۰  آ-۹۸۱۱۹۸۳
مهدی پهلوانروی  

  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقا فرزاد شهریاری  فرزند موسی   احدی از مالکین مشاعی پالک  ۱/۹۳۸۷ اصلی  واقع   
در بخش دو  سیس��تان شهرستان زابل خیابان پاسداران کوچه پاسداران ۲۹ طبق درخواست 
ش��ماره ۱۵۸۷۰- ز  مورخ ۹۸/۹/۱۴ تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باستناد به 
قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال ۱۳۵۷ را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای 
افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می 
گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز 
دارند دعوت بعمل می آید تا در س��اعت ۸ صبح روز یکش��نبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ دراین اداره 
و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند ت��ا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۹/۳۰  م الف:۱۳۱۱  آ-۹۸۱۱۹۸۴

مهدی پهلوانروی  / رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

      صفحه 11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/16

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
حوزه ثبت تایباد

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیان كه در هیات موضوع ماده یک قانون مذكور مس��تقر 
دربخش 14مش��هد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض 

آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقاي كریمداد مختاري حاجي آبادي به شناس��نامه ش��ماره 5 كدملي 0749516801 صادره 
تایباد فرزند غالمرضا در ششدانگ یک قطعه زمین محصور بابنای احداثی به مساحت 5285.84 
مترمربع پالک ش��ماره 265 اصلي واقع در خراس��ان رضوي بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک 

تایباد از محل قسمتی از مالکیت یارمحمد حنفی و قسمتی از پالک كالسه 98-84 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی 
و كثیر االنتش��ار منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم ورسید 
اخ��ذ نماین��د. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل 
تحوی��ل دهد كه در ای��ن صورت اقدامات ثبت موك��ول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و 
در صورتیک��ه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عموم��ی مح��ل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.9811975
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/15

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
ظر به اینکه خانم مهدیه رحمانی  دارای شناس��نامه  5749196488 به ش��رح دادخواس��ت 
به كالس��ه  303 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
ش��ادروان مهدی  قدمیاری  به شناس��نامه 6237 در تاریخ  98/9/18 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به     
1. احس��ان قدمیاری  فرزند مهدی   كد ملی 5740033233 ت.ت  1371/1/6  نس��بت فرزند 

مرحوم 
2. سارا قدمیاری  فرزند مهدی  كدملی 5740081076 ت.ت 1375/8/6  نسبت فرزند مرحوم 

                                               1376/9/19 ت.ت     5740096197 مل��ی  ك��د  مه��دی   فرزن��د  قدمی��اری   امی��ر   .3
نسبت فرزند مرحوم     

مل��ی 5749196488 ت.ت  1353/10/2                                           ك��د  ابوالقاس��م   فرزن��د  رحمان��ی   مهدی��ه   .4
نسبت  همسر مرحوم

5. حمی��ده رحمان��ی  فرزن��د  ش��یر محم��د  ش.ش  5749586944 ت.ت 1324/9/20                                 
نسبت مادر  مرحوم  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید  تا هركسی 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.9811977
 سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه 7 شورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای سید محمد رضا حسینی     دارای شناسنامه  1551    به شرح دادخواست 
به كالس��ه  278  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شادروان  سید علی  حسینی    به شناسنامه   260   در تاریخ 1353/11/3  در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  میر محمد  حسینی    فرزند سید علی    كد ملی   5749121437  ت.ت 1310/6/15 نسبت 

فرزند  مرحوم  
2. سید ابراهیم حسینی    فرزند سید علی   كد ملی    5749121747 ت.ت  1314/7/12  نسبت 

فرزند مرحوم 
3. س��ید قاسم حس��ینی   فرزند س��ید علی  كدملی   5749529045  ت.ت 1317/4/1   نسبت 

فرزند مرحوم    
4. زهرا س��ادات حس��ینی   فرزند سید علی   كد ملی 5749568776 ت.ت  1321/6/15    نسبت 

فرزند مرحوم
5 .  س��ید محمد حسینی    فرزندس��ید علی كد ملی 5749529606 ت.ت  1319/9/10  نسبت 

فرزند  مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید  تا هركسی 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.9811978
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

دادنامه
پرون��ده كالس��ه  9709988163700698 ح��وزه ش��ماره 127 )وی��ژه حص��ر وراث��ت( 
ش��ورای حل اخت��الف مجتمع امام حس��ن مجتبی )ع( ش��هرهمدان تصمیم نهایی ش��ماره 

9709978163700990
خواهان : موسس��ه قرض الحسنه پرستاری س��خاوت با نمایندگی آقای اسماعیل خدا بخشی 
به نش��انی استان همدان - شهرستان همدان خ مهدیه روبروی بیمارستان مباشر خیابان حق 

گویان نبش كوچه امینی 
خواندگان : 1 خانم سمانه سنایی راد فرزند علی به نشانی استان همدان - شهرستان همدان 

- میدان پاسدارن بلوار شاهینی كوچه مدنی پ 5 
2- آقای امیر حس��ین س��نایی راد فرزند علی به نش��انی اس��تان همدان - شهرستان همدان 
- خیابان بوعلی كوچه بن بس��ت مداح پ 166 خواس��ته ها : 1 مطالبه وجه چک 2. مطالبه 

خسارات دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
گرد ش��کار: خواهان داد خواس��تی به خواس��ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته كه پس 
از ارجاع به این ش��عبه و ثبت و اجرای تش��ریفات  قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضا 
ش��عبه و اعالم ختم رس��یدگی به شرح آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
رأي قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست خواهان مؤسس��ه قرض الحسنه پرستاری سخاوت 
ب��ا مدیر عاملی آقای عباس هوش��مند و خانم طاهره قربانی به طرفی��ت خواندگان 1- خانم 
س��مانه س��نایی راد فرزند علی 2- آقای امیر حسین سنایی راد فرزند علی به خواسته مطالبه 
000/000/ 11ریال وجه یک فقره چک به شماره 433650 عهده بانک ملی به همراه هزینه 
دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ، نظر به اینکه مستند دعوی خواهان 
فتوكپ��ی مص��دق چک و گواهینامه ع��دم پرداخت آن و دلیل مدیونیت می باش��د و خوانده 
ردیف اول علیرغم ابالغ وقت رس��یدگی از طریق نش��ر آگهی در روزنامه قدس كه به ش��ماره 
8529 دوش��نبه96/8/1 چاپ و منتشر ش��ده و خوانده ردیف دوم نیز با ابالغ قانونی اخطاریه 
در جلس��ه رسیدگی مورخ 96/9/11 حضور نیافته اند و الیحه ای نیز از ایشان واصل نگردیده 
و رد ادع��ای خواه��ان دفاعی به عمل نیاورده اند و با بقاء اص��ل چک درید خواهان كه ظهور 
در اش��تغال ذمه خواندگان را دارد و خواهان نیز با ارائه یک برگ الیحه كه به ش��ماره 486 
ثبت دفتر ش��ده تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان طبق خواسته را نموده 
، دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداُ به مواد 310، 313 و 249 از قانون تجارت و مواد 
198 ، 502 و 522 از قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 

پرداخ��ت مبلغ  11/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 470/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/9/9 
تا وصول محکوم به بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مركزی در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی محس��وب و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این حوزه سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاكم 

عمومی همدان خواهد بود.آ-9811985
قاضی شعبه 127 شورای حل اختالف همدان - مجتبی صادقی جوزانی

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

هیات 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 139860306007000744 
-21/9/98 - هی��ات 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 خانم زینب یاور بش��یر آبادی  فرزند نادر     به ش��ماره شناس��نامه 
0720139066  صادره از تربت جام  در   یک باب  منزل مس��کونی  به  مس��احت  129.1 
متر مربع پالک فرعی  از 174و 173 -  اصلی مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  
بخش 13 مش��هد خریداری از  مالکیت از آقای نظر محمد احمدی بنکدار     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 كه اش��خاص نسبت 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 تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف : 181/98  آ-9811976
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/9/30

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/16
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

امیرمحمدسلطانپور:امشب از ســاعت 21 در ورزشگاه 
خلیفه شــهر دوحه قطر و در فینال جام باشــگاه های جهان، 
لیورپول این شــانس را دارد که در مصاف با فالمنگوی برزیل 
جامی جدید را به ویترین افتخاراتش اضافه کند. شــاگردان 
کلوپ در بازی نیمه نهایی در روز چهارشــنبه احتیاج به گل 
روبرتو فیرمینو در وقت های تلف شــده داشتند تا بتوانند تیم 
مونتری از مکزیک را از پیش رو بردارند و فالمنگو نیز با پیروزی 

3-1 مقابل الهالل عربستان به فینال آمد.

شب تاریخی
مسلماً هر دو تیم می توانند امشب را در تاریخ باشگاه خود به 
عنوان شبی که موفق شدند برای نخستین بار جام باشگاه های 
جهان را تصاحب کنند ثبت کرده و به صورت رسمی به عنوان 
بهترین تیم جهان شناخته شوند. شــاید بسیاری به صورت 
غیررسمی معتقد باشند، لیورپول با قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا در فصل گذشته و اقتدار چشمگیر در این فصل لیگ برتر 

انگلیس، این عنوان را در اختیار دارد اما فالمنگو نیز می خواهد 
ثابت کند که نبایــد تیم های آمریکای جنوبی را دســت کم 
گرفت و آن ها نیز توانایی به چالش کشیدن بهترین های قاره 

اروپا را دارند.

حکمرانی اروپا در 6 سال گذشته
تیم های اروپایی در 6 دوره گذشــته قهرمانی این مسابقات 
را بدســت آورده و آخرین باری که خــالف آن اتفاق افتاد، 
در ســال 2012 بود که تیم کروزیرو موفق شد چلسی را از 
پیش رو بردارد و جام را باالی ســر ببرد. هیچ تیم انگلیسی 

به جز منچســتریونایتد کــه در ســال 2008 قهرمان جام 
باشگاه های جهان شد نتوانسته این عنوان را بدست بیاورد و 
خود لیورپول نیز در سال 2005 مغلوب سائوپائولوی برزیل 
شد، اما با وجود عملکرد نه چندان متقاعدکننده قرمزها در 
بازی نیمه نهایی، آن ها امشب شانس نخست پیروزی خواهند 
بود. آلیسون بکر، دروازه بان برزیلی لیورپول چندین موقعیت 
خوب را در آن بازی از حریف گرفت و گل فیرمینو برای آن ها 
بســیار حیاتی بود که در وقت های اضافه بــه میدان نروند 
چون همین االن نیز آن ها در تقویمی بسیار خسته کننده با 

بازی های فشرده قرار دارند.

لیورپول همین چند روز پیش یک جام را فدای این مسابقات 
کرد؛ زمانی که تیم جوانان خود را به دیدار استون ویال در دور 
یک چهارم نهایی جام اتحادیه انگلیس فرســتاد، جایی که 
همان گونه که پیش بینی می شــد با شکست 5-0 از گردونه 
رقابت ها کنار رفتند. به جز این بازی، تیم اصلی لیورپول ثابت 
کرده که در بازی های خود به پیروزی عادت کرده و حتی اگر 
در بهترین روز خود نباشــد باز هم با سری باال زمین را ترک 
می کند؛ جالب اینجاســت که حریف برزیلی آن ها نیز عادت 
مشابهی دارد؛ فالمنگو در 31 بازی اخیر خود در رقابت های 
مختلف 25 بار پیــروز بوده و تنها یک بار طعم شکســت را 
چشــیده اســت. نقطه اوج آن ها در این بازی هــا، کامبک 
فوق العاده مقابل ریورپالته در فینــال جام لیبرتادورس بود 
که برای آن ها نخستین قهرمانی در آمریکای جنوبی از سال 
1981 به این طرف را به ارمغان آورد و پیروزی امشب مقابل 
لیورپول، ســالی به یادماندنی را برای هواداران پرشور آن ها 

باقی خواهد گذاشت.

ورزش:سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت: این پیروزی 
برای ما بسیار ارزشــمند بود و مستحق این پیروزی بودیم. 
یحیــی گل محمدی پس از پیروزی شــهر خــودرو مقابل 
پیکان در دقایق پایانی اظهار داشت: این برد برای ما خیلی 
ارزشمند بود. با توجه به نتایج هفته های اخیر نیاز داشتیم 
که این 3 امتیاز را کســب کنیم. با تالش مضاعف بازیکنان 
به هدف خود رسیدیم و برد ارزشــمندی را کسب کردیم. 
بازی از نظر فنی یکی از بازی هــای خوب ما بود. با توجه به 
بازی های خوبی که از پیکان دیده بودیم، امروز بازیکنان ما 
در فاز دفاعی خیلی خوب عمل کردند و با تمرکز باال بازی 
کردند. این موضوع خیلی مهم است که بتوانیم در بازی به 

پیروزی برسیم.

حق پیروزی
وی ادامه داد: تیم حریف دفاع فشرده خوبی داشت و رد شدن از این 
دفاع کار سختی بود. تا جایی که شد از فضاهای ایجاد شده استفاده 
کردیم و به گل رســیدیم. در دقیقه ای گل زدیــم که تیم حریف 
نمی توانست کاری از پیش ببرد. مستحق این پیروزی بودیم و بازیکنان 

با اراده و انگیزه ای که داشتند حق شان بود که برنده بازی شوند.

جنجال آخر بازی
گفتنی است لحظات آخر بازی شهرخودرو و پیکان با حاشیه هایی 
همراه شد  و حسین فرکی که به وقت های تلف شده اعتراض داشت، 
با تصمیم اشکان خورشیدی از کنار زمین اخراج شد اما این پایان 
ماجرا نبود و در ادامه، شهریار مغانلو مهاجم ۷ گله پیکان به دلیل 

اعتراض شدید به داور با کارت قرمز روبه رو شد.
ســرمربی شــهر خودرو در مورد انفاقات پایان بــازی و عملکرد 
خورشیدی عنوان کرد: خورشیدی یکی از داوران خوب ایران است. 
امروز هم داوری خوبی به نمایش گذاشتند. شاید بگویند تیم برنده 
این حرف را می زند، اما واقعیت این است که خورشیدی از داوران 

خوب ما است.

تغییرات نیم فصل
وی درخصوص تغییرات احتمالی در تیم شهرخودرو خاطرنشان 
کرد: این فرصت را داریم تا در نیم فصل تیم خود را ترمیم کنیم.  زیاد 
نمی توانیم درمورد نقل وانتقاالت حرف بزنیم، اما قطعاً تغییراتی 

خواهیم داشت. فعالً تمرکز ما روی بازی بعدی است.

مصدومان زیاد
سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو درمورد وضعیت مصدومیت امین 
قاسمی نژاد و سایر بازیکنان این تیم، گفت: تعداد مصدومان ما خیلی 
زیاد شده است. وضعیت قاسمی نژاد باید تا فردا مشخص شود. در این 
فصل مصدومیت ها ما را اذیت کرده است، اما جوانانی که برای ما بازی 
کردند عملکرد خوبی داشتند و توانایی های خود را به نمایش گذاشتند.

جیب مالک!
گل محمدی عنوان کرد: »باید تشکر ویژه ای داشته باشم از هواداران 
و بازیکنانی که امروز سنگ تمام گذاشتند. امیدوارم این 3 امتیاز تأثیر 
مثبتی در دست به جیب شدن حمیداوی داشته باشد که قطعاً هم 

اینگونه خواهد شد«.

امشبفینالجامباشگاههایجهانبینلیورپولوفالمنگو

برای بهترین بودن در کره خاکی!
نیمفصلتغییراتیداریم

گل محمدی: امیدوارم این پیروزی، حمیداوی را دست به جیب کند
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فرهنگ و هنر

خبر

فیلم »منطقه پرواز ممنوع« 4 میلیاردی شد
مهر: تعــداد مخاطبــان اکران 
مردمی فیلم سینمایی »منطقه 
پرواز ممنوع« در شهرهای بدون 
سینمای سراســر کشور از ۱۳۸ 
هزار نفر گذشت.  میزان فروش 
کشوری این فیلم تاکنون از ۴ 

میلیارد تومان عبور کرده است. اکران مردمی فیلم سینمایی »منطقه 
پــرواز ممنوع« به کارگردانــی امیر داســارگر و تهیه کنندگی حامد 
بامروت نژاد در مدت زمان ۴۷ روز در قالب ۹۱۱ ســانس در شهرهای 
بدون ســینمای سراسر کشور انجام شــده که تا امروز با ثبت رکورد 
۱۳۸ هزار مخاطب به فروشــی معادل ۵۵۱ میلیون تومان دست پیدا 
کرده اســت. به گفته حجت غیب اهلل زاده، مســئول سایت عماریار که 
پخش ســیار فیلم »منطقه پرواز ممنوع« را برعهــده دارد، این فیلم 
تا امروز در ۲۹ اســتان و ۱۶۰ شهر و روســتا برای مخاطبان و مردم 
محروم از داشــتن سالن سینما اکران شده که در این میان بیشترین 
مخاطب اکران خود را در شهر نورآباد ممسنی استان فارس با ۸۰۰ نفر 
تجربه کرده است.وی همچنین گفت: بیشترین سانس هایی که فیلم 
سینمایی »منطقه پرواز ممنوع« اکران شده به ترتیب به استان های 
خراســان رضوی با ۲۳۷ سانس و ۳۵ هزار و ۶۹۸ نفر، فارس با ۸۵ 
ســانس و ۱۳ هزار و ۹۰۱ نفر،  اصفهان با ۷۱ ســانس و ۱۲ هزار و 
۱۸۵ نفر، تهران با ۷۰ ســانس و ۹ هــزار و ۷۴۳ نفر، گیالن با ۶۱ 
سانس و ۹ هزار و ۱۷۰ نفر، البرز با ۵۳ سانس و ۸ هزار و ۷۷۸ نفر و 

خوزستان با ۴۲ سانس و ۷ هزار و ۳۴۴ نفر تعلق دارد.
مســئول سایت عماریار ادامه داد: در میزان فروش نیز خراسان رضوی با 
۹۳ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان در رتبه نخســت قــرار دارد و پس از آن 
اســتان فارس با ۶۲ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان، اصفهان با ۵۶ میلیون 
و ۲۴۸ هــزار تومان، تهران با ۵۰ میلیــون و ۱۷۸ هزار تومان، گیالن با 
۴۵ میلیون و ۸۸۴ هزار تومان، البرز با ۳۷ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان و 
خوزستان با ۳۵ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان بیشترین میزان فروش را به 

خود اختصاص داده اند.
خمینی شهر اصفهان حدود ۱۷ میلیون فروش با ۳ هزار و ۴۰۰ نفر داشته 
کــه رکورد فروش فیلم »هزارپا« در این شــهر را با ۲ هزار مخاطب زده 
است. پیش از این در شهرستان هایی چون تالش، میاندوآب، مرودشت و 

کناران رکوردشکنی این فیلم صورت گرفته است.
همچنین انیمیشن ســینمایی »بنیامین« به نویسندگی و کارگردانی 
محسن عنایتی و تهیه کنندگی مصطفی حسن آبادی نیز توسط »عماریار« 
در شهرهای بدون ســینما در قالب اکران مردمی نمایش داده می شود. 
عالقه مندان برای ثبت درخواست برای اکران سیار این فیلم نیز می توانند 

به سایت عماریار مراجعه کنند.

حمایت پرستویی از انیمیشن »آخرین داستان«
فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: 
فیلم »مطرب« که پرفروش ترین 
فیلم کمدی امســال است، شب 
گذشــته با حضور بازیگــران این 
فیلم  پرویز پرســتویی و محسن 
کیایی در پردیس سینمایی هویزه 

مشهد، اکران مردمی داشت. پرستویی بعد از تماشای این فیلم گفت: اولین بار 
است که شاهد اکران خوب با تماشاچی خوب و حال خوب هستم، ممنونم 
که از فیلم حمایــت کردید و از طرف کارگردان و همه عوامل فیلم قدردان 
محبت شما عزیزان هستم. او که صداپیشگی یکی از شخصیت های انیمیشن 
»آخرین داســتان« را هم برعهده داشته، خاطرنشان کرد: عالوه بر مطرب، 
انیمیشن »آخرین داستان« هم در مشهد اکران دارد و به عنوان ملت ایران 
باید به  خودمان افتخار کنیم که این انیمیشن جزو کاندیداهای اسکار است 
و امیدواریم اســکار را به خانه هایمان بیاورد. پرســتویی افزود: حتما از این 
انیمیشن که برگرفته از شاهنامه است حمایت کنید و آن را همراه با خانواده 
ببینید.  محســن کیایی نیز در سخنانی گفت: خوشحالم که در این سالن 
توانســتم فیلم را بصورت کامل تماشــا کنم. او افزود: تمام هدف ما این بود 
که تماشــاچی بعد از تماشای فیلم حال خوبی داشته باشد و خوشحالم  که 
به هدفمان رسیدیم. کیایی عنوان کرد: از اینکه پشت سینما هستید و از آن 

حمایت می کنید ممنونم  چون سینما نیاز به حمایت دارد. 

 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان  ضرب المثل ها 
و داســتان هایی که پشــت هر مثل وجود دارند 
همیشه برای مردم جذاب و شنیدنی اند. هر یک 
از ضرب المثل ها مجموعــه ای از آداب و فرهنگ 
و یا حتی چکیده ای از دیوان یک شــاعر اســت. 
خوشبختانه نویسندگان هم از رجوع به آن ها غافل 
نبوده اند و کسی که بخواهد خودش و یا فرزندانش 
از این گونه های ادبی لذت ببرند، همیشه می تواند 
محصوالت خوش آب و رنگی در بازار کتاب ببیند. 
تاکنون کتاب های زیادی با محوریت ضرب المثل ها 
تولید شــده که معمــوالً با روایت داســتان ها و 
حکایت هایی که هــر ضرب المثل در پی خودش 

دارد، نوشته شده اند. 
به تازگی نشر نورالزهرا)س( مجموعه ۱۰ جلدی از 
ضرب المثل های فارسی را برای گروه سنی کودک 
تولید کرده و به بازار کتاب فرستاده که با شیوه و 

روش تازه ای نوشته شده اند. 
این مجموعه ۱۰جلدی »ضرب المثل های دم دار« 
نام دارد که توسط غالمرضا حیدری ابهری نوشته 
شــده و مهدی صادقی تصویرگری آن را برعهده 

داشته  است. 

  ضرب المثل ها برای کودکان شیرین و 
آموزنده هستند

حیدری ابهری به عنوان نویسنده این کتاب ها ۵۰ 
ضرب المثل را برای گروه ســنی کودک انتخاب 
کرده  اســت. هر جلد پنج ضرب المثل دارد که با 

زبان کودکانه برای کودکان بیان می شود. 
نویســنده برای ایجاد جذابیــت خواندن مثل ها 
برای کــودکان در هر ضرب المثل از واژه های االغ 
یا خر اســتفاده کرده و بــه بهانه این حیوان یک 

ضرب المثل را توضیح داده  است. 
حیــدری ابهری کــه پیش از ایــن هم تجربه 

مثل نویســی برای کودکان دارد و کتاب »شهر 
ضرب المثل ها« را که شــامل مثل های فارسی 
اســت برای این گروه مخاطب نوشــته است، 
در ایــن ۱۰ جلد با روش تــازه ای مثل ها را به 
کودکان معرفی کرده  اســت. خــودش درباره 
دومین تجربه مثل نویســی کودکان و شــیوه 
تازه اش این طور توضیح می دهد: نویســندگان 
دیگر در زمینه داســتان های امثال، آثار زیادی 
نوشــته اند از جملــه خود من کــه همگی در 
این آثار تالش کرده ایم داســتان های امثال را 
بگوییــم در حالی کــه ضرب المثل های زیادی 
وجود دارند کــه اگر چه داســتانی ندارند اما 
شــنیدن آن ها برای کودکان شیرین و آموزنده 
است. این بخش ضرب المثل ها به نظر من مورد 
غفلت قرار گرفته و چندان به آن توجهی نشده 
که من ســعی کرده ام در ایــن مجموعه به آن 

توجه کنم. 
نویســنده »نان و نمک« که آثــار زیادی برای 
گروه ســنی کودک و نوجوان نوشــته، معتقد 
است: صرف بیان کلی کاربرد ضرب المثل برای 
کــودکان کفایت نمی کند. مثــاًل بگوییم فالن 
ضرب المثل درباره کار و تالش اســت. کودکان 
این مســئله را ســخت متوجه می شوند و فکر 
می کننــد این به زندگی آن ها مربوط نیســت 

در حالی که اگر هــر ضرب المثل با مثال بیان 
شــود آن ها به  راحتی با آن ارتباط برقرار کرده 
و متوجه کاربرد مثل ها در زندگی روزمره شان 

می شوند. 

  ارتباط برقرار کردن بین زندگی و 
ضرب المثل

ابهری از این شگرد در این اثرش استفاده کرده 
و با آوردن مثال هایــی که همه آن ها از زندگی 
کودکان گرفته شده، بین ضرب المثل و زندگی 
کودک ارتباط برقرار کرده، به طوری که خواننده 
این کتــاب می تواند هر مثل را بــا زندگی اش 
تطبیق دهد و مفهــوم ضرب المثل را به  راحتی 

درک کند. 
وی در این بــاره توضیح می دهد: اگر به کودکان 
بگوییم ضرب المثل »خــر خفته جو نمی خورد« 

یعنی کار و تــالش، آن ها فکر می کنند این مثل 
به آن ها مربوط نمی شــود، اما من این طور به آن 

پرداخته ام. 
»اگر دانش آموزی درس نخواند، باسواد نمی شود. 
اگر کشــاورزی دانه نکارد، محصول درو نمی کند. 
اگر کارگری کار نکند، پول به دســت نمی آورد. 
آدمی که اهل کار و کوشــش نباشد در زندگی به 
جایی نمی رســد، به قول معروف: خر خفته، جو 

نمی خورد«.  
ابهری در پاســخ به این پرســش کــه انتخاب 
ضرب المثل ها بر چه مبنایی بوده  اســت، پاســخ 
می دهد: من در انتخاب ضرب المثل ها به ســبک 
و مهارت هــای زندگــی توجه داشــته ام و منبع 
من کتــاب دو جلدی و مرجــع »فرهنگ بزرگ 
ضرب المثل های فارسی« نوشته حسن ذوالفقاری 

بوده  است. 
وی بــا بیان اینکــه ضرب المثل هــا غنی ترین 
منبــع آموزش مهارت های رفتــاری و اخالقی 
به کودکان هســتند، معتقد است: مثل ها اغلب 
حوزه هایی که یک انســان برای زندگی درست 
بــه آن ها نیاز دارد را پوشــش می دهند. آن ها 
می تواننــد جهان بینی کــودکان را هم درباره 
هســتی اصالح کننــد چون کــودکان بیش 
از هــر چیز بــا خواندن کتــاب و به خصوص 
 مثل هــا می تواننــد دنیا و قاعده هــای زندگی 

را بشناسند. 
مثالً خیلی جذاب است به جای آنکه به کودکانمان 
بگوییم سعی کن کار بی فایده انجام ندهی و قدر 
زمــان زندگی ات را بدانی، بگوییم: »آب ســر باال 
نمی رود« یا به جای آنکه بگوییم اگر چند روز دچار 
سختی شــدی، احساس یأس و ناامیدی نکن، تو 
هم از نعمات خدا بهره مند می شوی، بگوییم:»آب 

به جوی خشکیده ما هم می رود«. 

برش

منبع  غنی ترین  ضرب المثل ها 
و  رفتاری  مهارت های  آموزش 
اخالقی به کودکان هستند. آن ها 
را  کودکان  جهان بینی  می توانند 

هم درباره هستی اصالح کنند

حسین رفیعی:
 هنر این مملکت 

 ملک شخصی 
کسی نیست

تکتم بهاردوست: حسین رفیعی، مجری چهره خبر
و بازیگر با بیــان اینکه هنر مملکت ملک 
شخصی کسی نیست،تأکید کرد: هر کسی 
در هر حوزه ای کــه فکر می کند قابلیت و 

توانایی دارد، می تواند فعالیت کند. 
رفیعی که معتقد اســت در حوزه اجرا باید 
شایسته ســاالری وجود داشــته باشد، در 
پاســخ به این پرســش خبرنگار قدس که 
چقدر با حضور چهره های معروف به عنوان 
مجری موافق اســت، گفت: در صداو سیما 

بحثی را داریم به نام برنامه ســازی که این 
برنامه سازی شکل های مختلفی دارد چون 
همان طور که می دانید برنامه تهیه کننده و 
مدیری دارد و طبیعی است این تهیه کننده 
با توجه به برنامه ریزی و فکری که دارد اقدام 
به تولید برنامه می کند و این بخشی است 
که مجری یا بازیگر خیلــی در آن دخیل 
نیســت و فقط او برای تهیه کننده گزینه 
است و از او درخواست می شود که در فالن 
برنامه اجرا داشــته باشــد و رأی قطعی را 

تهیه کننده می دهد. این مجری در ادامه با 
رد حرف برخی از مجریان که معتقدند به 
خاطر حضور بازیگران در حوزه اجرا خیلی 
از مجریان چهره و شناخته شده خانه نشین 
شده اند، اظهار کرد: من با این صحبت موافق 
نیستم. مجری گری، بازیگری و... و هر کسی 
با هر شکلی در صداو سیما فعالیت می کند 
همه کار بــرای مخاطب و بــرای رضایت 
مخاطب اســت. حضور مــن و به اصطالح 
قیمت من را به عنوان مجری سلیقه مردم 

تعیین می کند. این طبیعی است کسی که 
می خواهد برنامه ای را بســازد از چهره ای 
اســتفاده می کند که مردم بیشتر دوست 
دارنــد. همه باید تالش کنند به جایگاه آن 
فرد موردنظر برســند اینکه بگوییم فالن 
بازیگــر جای فالن مجــری را گرفته اصاًل 

حرف درستی نیست. 
هر کســی در هر حوزه ای که فکر می کند 
قابلیت و توانایی دارد، می تواند فعالیت کند. 
هنر این مملکت که ملک شــخصی کسی 

نیست. همه ما باید ساعاتی را برای مخاطب 
فراهم بکنیم که چیزی به دست بیاورد یا 

حداقل شاد شود.

دیدگاهدیدگاه

درباره »نه کوچک؛ نه بزرگ«از کتاب سوزی تا آدمکشی راه زیادی نیست
آرش شــفاعی: به تازگی 
رســانه های  کاربران  برخی 
اجتماعی که از هر راهی برای 
دیده شدن استفاده می کنند، 
شــیوه جدیدی برای عرضه 
خود یافته اند و کتاب هایی را 
که می خوانند و نمی پسندند، 
در برابر چشــم دیگران آتش می زنند تا به این شیوه اعتراض 

خود را به نویسنده یا مترجم نشان دهند.
البته این گروه در انجام این رفتار، خالقیت به خرج نداده اند و 
پیش از آن ها نیز نمونه هایی بزرگ تر و چشمگیرتر از کتاب سوزی 
را در تاریخ سراغ داریم، کتاب سوزی هایی که مغوالن، نازی ها 
و فاشیست ها انجام دادند بیشتر و سازمان یافته تر از این گروه 
بود، اما آن ها هم نتوانستند ریشه فرهنگ و هنر را بسوزانند و 
پس از همه آن کشــتن ها و سوزاندن ها رفتند و اثری از آنان 

به جای نماند.
شیوه متمدنانه و انسانی برخورد با یک پدیده فرهنگی مانند 
کتاب این اســت که اگر کتابــی دارای ارزش های الزم ادبی، 
هنری و فکری نبود، آن را به میدان نقد ببریم. در فضای نقد 
منتقد اســتدالل های خود را در رد کتاب به مخاطبان عرضه 
می کند و قضاوت نهایی درباره درستی یا نادرستی این ایرادات 

و اســتدالل ها با مخاطب است. در این شیوه منتقد اوالً خود 
دارای دیدگاه و ســواد الزم برای نقد است، ثانیاً حق حیات و 
حضور فرهنگی دیگران را به رسمیت می شناسد و ثالثاً خود 
در کرسی قضاوت و حکم صادر کردن نمی نشیند، بلکه جامعه 
فرهنگی و کتابخــوان را به قضاوت فــرا می خواند. اما وقتی 
منتقدی ســواد و شهامت ارائه اســتدالل را نداشت و خود را 
محور و مالک هر قضاوتی حتی بدون داشــتن صالحیت این 

کار دانست، دست به خشونت می زند و کتاب آتش می زند. 
من یقین دارم کسی که کتابی را به شعله های آتش می سپارد، 
خود کتابخوان نیست و اصول و معیارهای قابل قبول و متکی بر 
دانش و نظریه ادبی ندارد و چون دستش خالی است، به جای 
ارائه نقد و بیان منطقی، دست به رفتارهای بی منطق می زند. 
اســاس رفتار این گونه افراد این است که چون من کتابی را 
نپســندیدم، آن کتاب باید از صفحه روزگار حذف شود. این 
منطق دقیقاً همان منطق تکفیری هایی است که می گویند هر 
کس را که ما قبول نداریم و ما را قبول ندارد، حق حیات ندارد 
و باید حذف شود. این رفتار، یک رفتار فاشیستی و ضدعقالنی 
است و جامعه فرهنگی و کتابخوان ما باید در برابر آن موضع 
روشــن بگیرد. یادمان نرود نازی های آلمانی نیز اول کتاب ها 
را ســوزاندند و بعد به سوزاندن آدم ها رسیدند. این راه، پایانی 

دیگر ندارد.

مصطفی فاروئی فیروزی: 
چشمانم را ببند سید، بگذار 
آخرین نفس هایت را بشنوم. 
اشک هایت  دوباره  بده  اجازه 
که تنها برای پسر فاطمه)س( 
ریخته شد، نجاتم دهد. مهلت 
بده تا لبخندت بار دیگر قلبم 
را بدزدد. تا چشــمانم باز است که نمی شود. تو سرباز نبودی؛ 
فرمانده نبودی؛ اســتاد و معلم نبودی؛ که همه این ها بودی، 
اما هیچ کدام هم نبودی. تو حکیم بودی سید. تو کیمیاگری 
بودی که از بوی باروت، رایحه بهشت ساختی. جادوگری بودی 
که از شکست، فتح الفتوح ساختی. فیلسوفی بودی که پیروزی 
بی نوحه را اول بساط بال دانستی. تو تاجر بودی. قمارباز، شیر، 
عقــاب، باز. من بازنده بودم. این ارتفاع و آن عظمت را کجای 

نهادت پنهان کرده بودی، بی انصاف؟
چشــمانم را ببند سید. دســتانم را بگیر و هر جایی که دلت 
می خواهد ببر. فرماندهی کن این یگان دل های ســوخته را 
در این بیابان که به خدا از آن تدمور ســتاره بارانت به مراتب 
دهشــتناک تر اســت. قطب نمای من خراب شده سید. کور 
شده ام. کر، بی حس، نه می فهمم نه می دانم نه می توانم، حکیم. 
شاسی بیسیم را فشــار بده. دور خورده ایم. محاصره ایم. این 

آخرین پیام آخرین نیروها پیش از قربانی شدن است. راضی 
نشو لهیب خر خر ذبح شدنمان را بشنوی. دیر فهمیدم تو که 
هستی، اما سرانجام شناختمت. تو سیدحکیم هستی مسئول 
اطالعات تیپ حضرت اباالفضل)ع( لشکر فاطمیون. به کارت 

برس برادر. من عنصر اخراجی گروهانم. بگو چه کنم؟ تمام.
چشمانم را ببند سید. نبینم بهتر پیدایت می کنم. دست، پا، 
کمی آن طرف تر جمجمه. همه ات را جمع کرده ام. بیشتر اثری 
از تــو باقی نمانده، جز داغی که بر جگر یارانت زدی، جز مهر 
افتخاری که بر انسانیت زدی و جز خطی از خون که برای نشان 
دادن راهت بر خاک کشــیدی.  در مسیری حرف می زنیم و 
می شنویم و می خندیم و تو از آرزوهایت می گویی. من از جنگ 
فــردای ما و آن ها می گویم و تو از نبرد فردای حق علیه باطل 
می گویی. به خیــال خودم هر دو درباره یک موضوع صحبت 
می کنیم، اما درســت در همان راهــی که برای من تنها یک 
مسیر است، جاده ای که روزی ده ها بار نیروها از آن گذشته اند، 
تو صراط مســتقیم را پیدا می کنی... . دوستان عزیز؛ داستان 
سیدحکیم که به همت گروه رسانه ای فاطمیون در مستندی 
با عنوان »نه کوچک، نه بزرگ« هنرمندانه دراماتیزه شــده را 
ببینید. توصیه می کنم با خانواده هم ببینید.نکات پیچیده هنری 
را نمی دانم، اما نقاط برجسته جهادی آن کمتر شنیده شده و 

شاید هرگز در قاب تصویر نیامده باشد.

مجموعه 10 جلدی »ضرب المثل های دم دار« منتشر شد 

آموزش مهارت های زندگی با ضرب المثل های فارسی 

      صفحه 12

/ع
98
12
00
2

ب��رگ س��بز خ��ودرو وانت م��زدا  م��دل 1369   
و ش��ماره شاس��ی   185891 ش��ماره موت��ور 
69604090 ب��ه ش��ماره انتظام��ی 272 م 96 
ای��ران 12 به مالکیت  ه��ادی تند خلقی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانش��جویی  اینجان��ب احم��د محم��دی 
پور  رش��ته برق-ق��درت مقطع کارشناس��ی 
ش��ماره  ب��ه  ش��اهرود  صنعت��ی  دانش��گاه 
دانش��جویی 9433153 مفق��ود و از درج��ه 

اعتبار س��اقط می باش��د

/ع
98
12
00
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه خودرووکارت خودرو نوع کاربری سواری 
سیس��تم پ��ژو405 م��دل 1389 ب��ه  ش��ماره پ��اک 

32ایران 211ن57 به شماره موتور12489044796
وش��ماره شاس��ی NAAM11CAXAE016850 متعلق 
به عباسعلی صادقی بایگی مفقودگردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد /ع
98
12
00
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوش��مند کامی��ون بن��ز به ش��ماره 
انتظام��ی                وش��ماره   2462220 هوش��مند 
52 ای��ران  399 ع 32 متعل��ق ب��ه آق��ای              
عل��ی م��راد حس��ینی مفق��ود گردی��ده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد . /ع
98
12
01
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
11
98
7

فراخوان مناقصه 
نوبت اول 

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد امور تهیه و طب��خ و توزیع غذای 

ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان تایباد را از طریق 
انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000187، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 900.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانک��ی می باش��د ک��ه در مهل��ت مق��رر به 
حس��ابداری ش��بکه مذکور به نش��انی : شهرس��تان تایباد    

تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/9/30

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/10/5

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/15
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/18

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
11
95
3

فراخوان مناقصه 
نوبت دوم 

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد امور تهیه و طب��خ و توزیع غذای  

ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان بردس��کن را از 
طریق انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2098000060000182، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 630.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانک��ی می باش��د ک��ه در مهل��ت مق��رر به 
حسابداری ش��بکه مذکور به نشانی : شهرستان بردسکن    

تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/9/26

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/10/2

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/12
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/18

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
11
96
0

فراخوان مناقصه
 نوبت دوم 

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

در مراک��ز خدم��ات جامع س��امت تحت پوش��ش مراکز 
بهداشت شماره 1،2،3،5 و ثامن شهرستان مشهد  را از 
طریق انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2098000060000186، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه های مذکور، طبق پیوست 
تضمی��ن اس��ناد مناقصه می باش��د  که می بایس��ت  در 
مهلت مقرر به حس��ابداری معاونت بهداشتی دانشگاه به 

نشانی : مشهد - انتهای خیابان سناباد   تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/9/28

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/10/4

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/14
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/16

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
11
96
3

فراخوان مناقصه
 نوبت دوم 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد ارائ��ه خدم��ات بهداش��تی 

تح��ت  س��امت  پایگاهه��ای  و  مراک��ز  در  درمان��ی  و 
پوش��ش مراکزبهداش��ت شهرستانهای مش��هد ،کاشمر 
، بردس��کن،تایباد ،خ��واف ، فریم��ان ، چناران،قوچان ، 
درگ��ز و س��رخس  را از طریق انج��ام مناقصه عمومی به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000185، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه های مذکور، طبق پیوست 
تضمی��ن اس��ناد مناقصه می باش��د  که می بایس��ت  در 
مهلت مقرر به حس��ابداری معاونت بهداشتی دانشگاه به 

نشانی : مشهد - انتهای خیابان سناباد   تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/9/28

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/10/4

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/14
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/16

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
11
95
5

فراخوان تجدید مناقصه 
نوبت دوم 

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ارائه خدمات فوریتهای پزش��کی 

پای��گاه پی��ش بیمارس��تانی اورژان��س 115 ش��هرآباد  
شهرس��تان بردس��کن را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیردولتی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000184، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 250.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانک��ی می باش��د ک��ه در مهل��ت مق��رر به 
حسابداری ش��بکه مذکور به نشانی : شهرستان بردسکن    

تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/9/27

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/10/2

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/12
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/18

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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