
تاریخسازی
همزمان با برگزاری نمــاز جمعه تهران 
به امامــت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی، کاربران فضای مجازی هشتگ 
#نماز_جمعه_تاریخ_ســاز را در توییتر 
فارســی ترند کردند. در ادامه چند نمونه 
از توییت های منتشر شده توسط کاربران 
را می خوانیــد: »تمام رســانه های بزرگ 
دنیا فرمایشــات رهبری را زنده ترجمه و پخش می کردند. شاهد بزرگ ترین 
قدرتنمایی ایران در عرصه بین المللی هستیم... همه میگن اندک اندک جمع 
مستان می رسد. اما یادتان باشد امروز جمعمان جمع نیست. چون دیگه حاج 

قاسم نیست. امروز جمع مستان بدون حاج قاسم رسیدند«.

استقاللیهادرانتظارقائدی
مهدی قائدی، مهاجم جوان تیم استقالل 
پــس از آنکه در بازی تیــم ملی امید در 
مقابل چین، موقعیــت دروازه خالی را از 
دست داد، حســابی زیر فشار رسانه ها و 
کاربران فضای مجازی قرار گرفت. محمد 
نوری فر، مدیر رسانه ای تیم استقالل هم 
در واکنش به این انتقادها با انتشار عکسی 
از مهدی قائدی در اینستاگرامش نوشت: »جدول بهترین گلزنان و پاسور های 
لیگ برتر شــهادت می دهد که تو چه ستاره ارزشمندی هستی. میلیون ها 
استقاللی منتظر درخشش تو در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر ایران هستند. 

برگرد که همه ما منتظرت هستیم«.

باپولفرهنگیانبازنشسته
مصطفی قاسمیان، یکی از فعاالن فضای 
مجــازی در واکنــش به انصــراف ترانه 
علیدوســتی از شرکت در جشنواره فیلم 
فجر، با اشــاره به غیبت 6 ساله او در این 
جشنواره، در توییتر نوشت: »خانم ترانه 
علیدوســتی نوشته 6 ســال است که به 
جشنواره فجر نرفته اما ننوشته که سال 
92 هیچ فیلمی نداشــته. ســال 93 فیلم )اســتراحت مطلق( با بازی او در 
جشنواره پذیرفته نشد. بعد تا 96 با پول فرهنگیان بازنشسته مشغول بازی در 
شهرزاد بوده، سال 97 هیچ فیلمی در جشنواره نداشته و امسال هم فیلمش 

به جشنواره نرسیده است«.

مشکالتخودتانراحلکنید
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به 
ادعاهای جدید وزیر امور خارجه آمریکا، 
ضمن کنایه به سیستم انتخاباتی آمریکا 
و درگیری های سیاسی داخلی این کشور، 
با انتشــار پســتی در صفحه توییترش، 
خطاب به پمپئو نوشته است: »به پمپئو 
که دوباره بــا اظهاراتی مداخله جویانه در 
مســائل داخلی ایران دخالت کرده، باید گفت فعالً استیضاح ترامپ را حل 
کنید. الزم نیست به مردم ایران دموکراسی یاد دهید! به مردم دروغ نگویید! 
کدام رئیس جمهور شــما با رأی مســتقیم انتخاب شده؟ آمریکا تقلب دوره 

الگور - بوش را فراموش نکرده؟«

مجیدتربــتزادهتا امروز، خــوب به ضرب المثل 
»همرنگ جماعت شدن« فکر کرده اید؟ انگار همرنِگ 
جماعت شــدن از جمله کارهایی اســت که چه آن را 
انجــام دهی و چه ندهی، یک جورهایی زیر ســؤالی! 
یعنی بسته به شرایط روزگار و البد بسته به اینکه باد 
سیاســت یا توفان عواطف از کدام سمت بوزد، گاهی 
اگر همرنِگ جماعت شوی، با حمله گروهی از کاربران 
فضای مجازی روبه رو می شــوی و گاهی اگر همرنگ 
جماعتی نشوی، زیر تیغ انتقاد این و آن قرار می گیری! 
همکارانــم اشــاره می کنند که اگر منظــورت از این 
حرف ها، ماجرای شــهاب حسینی و اظهارات اخیرش 
درباره موج انصراف از جشــنواره فیلم فجر است، عیب 
و اِشکال از ضرب المثل مورد نظر نیست بلکه باید ایراد 
را در »جماعت« های خاص جست وجو کرد که بعضی 
وقت ها ایجاب می کند با آن ها همرنگ شــوی و گاهی 
هم نه. من اما فکر می کنم مشکل به »همرنگ شدن« 
برمی گــردد که گاهی جلو رســوایی آدم را می گیرد و 

گاهی بر عکس، سبب رسوایی آدم ها می شود.

 کاش نیتمان خالص باشد
چه من و شــما بپذیریم و چه خودش دوست داشته 
و یا نداشــته باشــد، به هر حال جماعت ســینمارو و 
سینمادوســت ایران، شهاب حســینی را سوپراستار 
سینمای ایران می دانند. با این دیدگاه دیگر نیاز چندانی 
هم نیســت که حتماً در همین چند ســطر اول او را 
معرفی کنیم. به جایش اجازه بدهید برای آن ها که این 
چند روز، فرصت نکرده اند در فضای مجازی بچرخند و 
گشتی بزنند، بگوییم که چه اتفاقی افتاده است. پس از 
آغاز موج عجیــب و غریب و همراه با جوگیری برخی 
سلبریتی ها و... مبنی بر انصراف از حضور در جشنواره 
فیلم، تئاتر یا موسیقی فجر، خیلی ها توقع داشتند همه 
صاحب نامان این عرصه، وسط معرکه انصراف بپرند و 
گوشــه ای از موج آفرینی را به عهده بگیرند و خالصه 
همرنگ جماعِت منصرف شوند. شهاب حسینی اما با 
گذشــت چند روز از آغاز ماجرای انصراف، در صفحه 
شــخصی اش در اینســتاگرام، نه تنها جفت پا نپرید 
وســط معرکه انصراف، بلکه ضمن بیان نظرش درباره 
رخدادهای اخیر و همچنین ماهیت جشــنواره فیلم 
فجر، با احترام به نظر انصراف دهندگان، نوشــت: »... 
در احواالت مواج و گل آلود، کم نیســتند موج سواران 
و ماهیگیران آب گل آلود. با عشــق و ارادت به تمامی 
خانواده های داغدار وقایــع اخیر به خصوص عروجیان 
هواپیمای مســافربری، الزم به ذکر می دانم ســقوط 
سهمگین دیگری تهدیدمان می کند... اوالً این حرکت 
دامن زدن به افتراق جامعه شکن خودی و ناخودی است 
و این در حالی است که جامعه و مردم بیش از هر زمان 
دیگری به همبستگی و دلداری یکدیگر نیازمندند. این 
رفتار حتی در میان هنرمندان و طرفداران و مخاطبانش 
نیز شکاف عمیق و شاید جبران ناپذیری ایجاد کند که 
به صالح هیچ کس نیســت... حق یــک فیلم با تمام 
مشقات و مشکالتی که در راه ساخته شدن دارد، است 
که دیده شود و در مناسبتی رسمی مورد ارزیابی قرار 
گیرد... دوم اینکه این جشنواره تماماً امکان بدل شدن 
به یادواره ای برای تقدیم شدن آثار به از دست رفتگان 
مدت اخیر و زنده نگه داشــتن یاد آن ها را داراســت... 
لذا این بنده کوچک بدین وســیله این حرکت را تأیید 
نمی کنــم و آن را گامــی در جهت همــدردی تلقی 

نمی نمایم...  ای کاش نیت هایمان هم خالص باشــد و 
بنا به صالح شخصی خود ـ فی المثل ترس از برخورد 
تحقیرآمیز مخاطب با فیلممان به ســیاق و روال ادوار 
گذشتهـ  پشت احساسات پاک مردم قایم نشویم. اوست 
یگانه حی و حاضر و ناظر. هم قصه نانموده داند، هم نامه 

نانوشته خواند«.

 تقدیم به...
همیــن کافی بود تا نه همکاران و همتایان شــهاب 
حســینی بلکه فقط برخی کاربران فضای مجازی به 
صفحه اینســتاگرام او هجوم ببرند. محتوای پست ها 
و پاســخ هایی که از ســوی این کاربران منتشر شد 
بر خالف پســت انتقادی و البته محترمانه و منطقی 
شهاب حسینی، بیشتر واکنش هایی از سر احساسات 
و هیجان و گاهی فحاشــی بود. جوری که برخی از 
ســایت ها و خبرگزاری ها که در آغــاز کار تیتر زده 
بودند: »مردم از ســخنان شــهاب حســینی شاکی 
شدند« مجبور شــدند چند ساعت بعد مطلبشان را 
حذف کرده و صفحه مورد نظر را از دســترس خارج 
کنند! نه به اینکه شهاب حسینی در مطلبش از چه 
کســانی انتقاد کرده و چــه جریان هایی را به پنهان 
شدن پشت احساسات و عواطف مردمی متهم کرده 
بــود کاری داریم و نه به ماهیت و هویت دقیق آن ها 
که بالفاصله در فضای مجازی شروع به هیاهو و حتی 
فحاشــی کردند. فقط یک خبر مربوط به چند سال 
پیش را از یکی از ســایت هایی کــه تیتر زد: »مردم 
از سخنان شــهاب حسینی شاکی شدند« و بعد هم 
مطلــب را حذف کرد، نقل می کنیم: »بی بی ســی، 
من و تو، صدای آمریکا و همچنین شبکه های مبتذل 
ســلطنت طلب، با اینکه ابتدا در واکنش به کســب 
جایزه بهترین بازیگر جشــنواره کن از سوی شهاب 
حسینی ابراز خوشــحالی کرده بودند، طی روزهای 
اخیــر گزارش هایی توأم با عصبانیــت و ناراحتی را 
علیه این بازیگر ایرانی پخش کردند... گفتنی اســت، 
شهاب حسینی در نشست خبری پس از بازگشت از 
جشنواره کن، گفت چون این موفقیت را همزمان با 
نیمه شعبان کسب کرده است، جایزه اش را به آستان 

مقدس امام زمان)عج( تقدیم می کند...«.

  بازیگر خطرناک!
کاش آن هایی که این چند روز، چه در اینســتاگرام 
و چه جاهای دیگر علیه شــهاب حسینی نوشتند، 
حداقل می توانســتند مثــل آن روزنامه نگارمعروف 
ســعودی، اگرچه کینه توزانه، اما کمی هم منطقی 
درباره او و صحبت ها، مواضع و هنرش بنویســند نه 
اینکه فقــط از حضورش در جمع هنرمندانی که به 
دیدار رهبر انقالب رفته بودند، انتقاد کنند. »محمد 
السحیمی« روزنامه نگار اهل عربستان سعودی، چند 
ســال پیش و پس از اینکه شــهاب حسینی جایزه 
نخــل طالی جشــنواره کن را گرفت، نوشــت: »با 
وجود برتری عربســتان در سطح سیاسی، در سطح 
فرهنگی و رســانه ای همچنان در ســطحی پایین 
قــرار داریم... ایران اما جهــان را با صنعت حرفه ای 
ســینمایی خود درنوردیده اســت... آن ها همچنان 
برتــری خود را در عرصه ســینمایی بــا فیلم هایی 
ماننــد حضرت موســی)ع( و فیلم محمد رســول 
اهلل)ص( به نمایش گذاشــتند و به تازگی نیز ستاره 

ایرانی »شهاب حسینی« جایزه بهترین بازیگر را در 
جشنواره 2016 کن بدست آورد. این در حالی است 
که ما در جهان تنها کشــوری هســتیم که در آن 
نمایش ســینمایی وجود ندارد. به باور نویسنده این 
مقاله، توجه عربستان به مسائل سیاسی سبب شده 
اســت این کشور از مســائل فرهنگی عقب بماند و 
ایران جهان را در عرصه سینمایی درنوردد«. دست 
آخر هم این روزنامه نگار البد برای ترســاندن سران 
ســعودی از پیشرفت های ســینمای ایران، حسابی 
قاطی کرده و نوشــته بود: »شهاب حسینی از قاسم 

سلیمانی خطرناک تر است«!

  یک لقمه معرفت
شــاید خیلــی از ما نخســتین بــار او را در برنامه 
»اکسیژن« دیده باشــیم اما همه چیز برای »سید 
شهاب حســینی« از برنامه تلویزیونی »اکسیژن« و 
اجراهای خاص و متفاوتش شــروع نمی شود. متولد 
1352 تهــران که اصلیتش برمی گــردد به تنکابن 
و خانــواده ای 6 نفــره، با ایــن در و آن در زدن در 
زندگی کارش را آغاز می کند. البته این در و آن در 
زدن هایش البد ارثی اســت و میراث پدر مرحومش 
که پس از گرفتن دیپلم رفته بود دانشــکده خلبانی 
و به خاطر پرونده سیاســی برادرانش از دانشــکده 
اخراج شــده و ســرانجام رضایت داده بود به جای 
خلبان شــدن، دبیر زبان انگلیسی شود. پدری که 
به قــول امروزی ها اهل »بیزینس« هم بود، شــعر 
می گفت، داستان و فیلم نامه می نوشت و کار ترجمه 
هم می کرد. خب، شــما که از پســر ارشد و خلف 
چنین پدری توقع ندارید پس از گرفتن دیپلم برود 
سراغ رشته یا شغل ثابت و سر همان رشته و شغل 
بماند؟ شهاب بچه درسخوانی بود. البته عالقه مند به 
فوتبال و برای همین تــا عضویت در تیم نوجوانان 
پاس هم پیش رفت. مدتی به سرش زد برود دنبال 
طالســازی، جوری که حرص پدر را درآورد که چرا 
با آن همــه درس دادن به بچه های مردم نمی تواند 
پســر خودش را آدم کند! در فهرست این در و آن 
در زدن های شــهاب حســینی می توانید تحصیل 
نیمه تمام در دانشکده روان شناسی، گذراندن دوره 
آرایشگری، شوق ســفر به کانادا، عالقه به موسیقی 
و مهم تــر از همه شــرکت در کالس های بازیگری، 
مجریگــری رادیو و 10 جور فعالیــت هنری و غیر 
هنری دیگر را ببینید. با این همه، تِه »از این شاخه 
به آن شــاخه پریدن« و تجربه های متفاوت شهاب، 
بازیگری و ســینما بود. دلیل اصلــی اش هم انگار 
برمی گشت به دســتگاه آپارات کوچکی که پدر در 
دوران نوجوانی شــهاب خریده بود تا پسرش تا آخر 
عمر مجذوب و اسیر جادوی هنر هفتم شود... این ها 
را درباره گذشته اش گفتیم تا خیلی ها متوجه شوند 
چرا شهاب حسینی و شهاب حسینی ها، خیلی اهل 
جوگیر شــدن و یکباره پریدن وسط معرکه انصراف 
نیستند. یک دلیلش شاید همین باشد که به کمک 
چشم و ابرو، سفارش این و آن، چهره فتوژنیک و... 
یکباره به دنیای بازیگری پرتاب نشده اند. آدم هایی 
مثل شهاب حسینی به قول خودشان عالوه بر اینکه 
دنبال عشق به سینما، شهرت و حتی پول بوده اند، 
یادشــان نرفته که دنبال »یــک لقمه معرفت« هم 

باشند.

چندمیگیریلباستوخاکیکنی؟!

قدسزندگی:همه چیز از پســت جنجالی ســیروان خسروی در اینستاگرام 
آغاز شد. سیروان خســروی در میان هیاهوی مربوط به تحریم جشنواره فجر، 
تصویری از یک آفتاب پرســت را در اینســتاگرامش منتشــر کرد و حسابی به 
همکاراِن سلبریتی اش برای اظهارنظرهای نسنجیده سیاسی شان، تاخت. مهراب 
قاسمخانی که حمله اینستاگرامی سیروان خسروی را به خودش گرفته بود اما، 
چند روز بعد، بدون اینکه از سیروان خسروی نام ببرد، در اینستاگرامش نوشت: 
»شناسنامه ات سفیده؟ به هیشکی رأی ندادی؟ از هیشکی حمایت نکردی؟ توی 
هیچ حرکتی شرکت نکردی؟ نسبت به هیچ حادثه طبیعی  و غیرطبیعی واکنش 
نشــون ندادی؟ هیچ تبریک و تســلیتی نگفتی؟ نظرت رو راجع به هیچ اتفاق 
سیاســی و اجتماعی خوب و بدی نگفتی؟ آفرین به تو. دمت هم گرم. انتخاب 
شخصیته. به هیچ کس هم ارتباطی نداره... فقط جان هر کی دوست داری این 
رفتارت رو تبدیل به ژست قهرمانانه نکن و توی سر بقیه نزنش. بی عملی و هیچ 
کاری نکردن، واقعاً افتخار نداره. ســرت رو باال بگیر و بگو از این مسائل سر در 
نمیــارم. بگو زندگی خودم برام مهم تره. بگو حــال ندارم به این چیزا فکر کنم. 
نمی خوام موقعیت کاریمو به خطر بندازم. دوست ندارم از یه عده فحش بخورم. 
بگو دوســت دارم کاًل به روم نیارم کجا زندگی می کنم و دورم چه خبره.... اصاًل 
هر چی دوســت داری بگو، فقط احساس زرنگی و باهوشی نکن. اونی که بهش 
تیکه میندازی، به امید تغییر حرکت کرده، حرف زده، رأی داده، حمایت کرده، 
به شرایط سیاسی و اجتماعی واکنش نشون داده، نظرش رو نسبت به رویداد های 
اطرافش اعالم کرده، کارش و زندگیش رو ریســک کرده، پای فحش شــنیدن 
وایستاده... اگه یه جاهایی هم اشتباه کرده، واسه اینه که داشته تالش می کرده، 
اگه لباسش خاکی شده واسه اینه که اومده وسط. تو هم لطف کن و با لباسای 
تمیزت فخرفروشی نکن. لباسی که فقط واسه عکس اینستاگرام از کمد بیرون 

بیاد، معلومه که خاکی نمیشه«.
ســیروان خسروی هم پس از پاســخ تند قاسمخانی، ساکت نماند و با افشاگری 
درمورد حمایت های مالی از سلبریتی ها در زمان انتخابات، در اینستاگرامش نوشت: 
»مهراب جان قطعاً به یاد داری که در ایام انتخابات پیشین با من تماس گرفتی و 
گفتی از طرف تیم آقای روحانی پیشنهاد شده که من )سیروان خسروی( در ازای 
دریافت دستمزد سه سانس کنسرت تهران، سه چهار آهنگ در تجمع هوادارهای 
ایشون در استادیوم 12هزار نفری آزادی اجرا کنم. اگه از نظر تو این موضوع نشون 
میده که شما و همتیمی هاتون اومدین وسط و ریسک کردین و لباستون خاکی 
شده و من هیچ عملی انجام نمیدم و سر از اینجور مسائل در نمیارم و فقط زندگی 

خودم برام مهمه، من دیگه نیازی به توضیح بیشتر نمی بینم«.
پس از این افشاگری، حمله های مجازی به صفحه اینستاگرام مهراب قاسمخانی 
آغاز شد و کاربران از او خواستند درمورد پول های رد و بدل شده در زمان انتخابات 
توضیح دهد. قاسمخانی البته هنوز پاسخی به افشاگری سیروان خسروی نداده و 
تنها با انتشار یک استوری کوتاه در اینستاگرامش، ضمن کنایه زدن به سیروان و 
طرفدارهایش، نوشته است: »گستره  فحش دهندگان به من هرروز دارن طیف های 
متنوع تری پیدا می کنند. تندروهای برانداز و دلواپس که از اول بودند. از دیشــب 

گروه سنی زیر 18 سال هم بهش اضافه شدند«.

 مجازآباد
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ورزش
مطالبهجدیمردمبرایمقابلهباکارشکنی»بازیدرکشورثالث«

 تحریم  لیگ قهرمانان آسیا
از سوی ایران

ازبیروتااستوکسوآسیا

گل محمدی در پنجراه 
انتخاب های سخت

ارزیابیشعرهاوترانههایسرودهشدهبرای»حاجقاسم«درگفتوگوبامیالدعرفانپور،مدیردفترموسیقیحوزههنری

خون شهید درخت شعر مقاومت را آبیاری کرد

بهامیدلبخنددوبارهاش
محسنذوالفقاری:فروردین 98 با 
ســیل پلدختر و اهواز راهی آن دیار 
شدیم تا شــاید با تولیدات رسانه ای 
بتوانیم شور و نشاط جهادگران و در 
عین حال خستگی ها و فعالیت های 
شبانه روزیشان را نشان بدهیم  وامید 

را به دل های مردم برگردانیم.
آن روزها خدا کمک کرد، سوژه های 

خوبی پیدا شد و تولیدات خوبی هم داشتیم. دست آخر هم شانسمان زد، دیدار 
با حاج قاسم نصیبمان شد که لبخند رضایتش قوت قلب بچه ها در پایان سفر 

بود... الحمدهلل.
حاال و در دی ماه 98 ســیل دیگری اتفاق افتاد. این بار هم به عشق حاج 
قاســم و به امید لبخند رضایت مجددش از همان روز اول خبر، دوربین ها 
و تجهیــزات را آماده و خودمان را برای رفتــن مهیا کردیم ولی به علت 
مشکالت متعدد معطل ماندیم. امروز باالخره با کمک و هماهنگی پایگاه 
اطالع رسانی جهادگران مشــکالت برطرف شد. وقتی عکس شهید قاسم 
سلیمانی را به ماشین زدیم و راه افتادیم به سمت سیستان و بلوچستان، 
داشــتم به این فکر می کردم که اول ســال کجا تصــورش را می کردیم 
عکس هایی که داریم با خوبی و خوشــی از ایشــان می گیریم، آخر سال، 
آن هم به این شــکل به کارمان بیاید! داشتم به این فکر می کردم که اگر 
معتقدیم شهیدان زنده اند، پس حتماً سردار سلیمانی، جایی در سیستان 
و بلوچســتان منتظرمان است تا مثل ســال پیش که با لبخند رضایتش 

کارهایمان را تأیید کرد، امسال هم دستمان را بگیرد. 
این نکته را هم خوب است بگویم که ما کاری به کم کاری فالن خبرگزاری، 
ارگان و ســازمانی نداشتیم و نداریم و تا جایی که بتوانیم، مثل اول سال، 
کمک کار و یار و یاور سیل زده ها هستیم. در سیل پلدختر و اهواز با وجود 
کمی ارتباطات و مشــکالتی که داشتیم، نماهنگ ها و کلیپ هایمان را به 
صدا و ســیما، اخبــار و عکس هایمان را هم بــه خبرگزاری ها و فایل ها و 
متن هایمان را به گرافیست ها رساندیم. امیدواریم در این سفر هم بتوانیم 

تأثیرگذار باشیم.
پن: شاید دیر حرکت کرده باشیم ولی درد عذاب وجدان مانع رفتنمان نشد... 

دعا کنید مؤثر باشیم.

مهدیقائدیدرگفتوگوباقدس
ازکارشکنیبازیدرزمینبیطرفمیگوید

 ایران 
امن ترین کشور منطقه  است

روایت مجازی

سیل نوشت 

حملهبهشهابحسینیدرفضایمجازیازکجاآبمیخورد؟

دردسرهای همرنگ جماعت نشدن

شنبه 28 دی  1398

 22 جمادی االول 1441

 18 ژانویه 2020  
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) آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد (
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد: 
خانم گل افش��ان فروغی به شناس��نامه ش��ماره 7 کد ملی 0749527242 صادره فرزند گلزار در شش��دانگ 
یکباب منزل به مس��احت 244.80 متر مربع پالک ش��ماره 553 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت غالمرس��ول و گل محمد دری و قسمتی 

از پالک کالسه 35-91 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نام��ه مربوط��ه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتش��ار منتش��ر تا در 
صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
مح��ل تحوی��ل دهد که در این ص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیکه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثب��ت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجع��ه متضرر به دادگاه 

نیست.آ-9813199
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/28     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/13

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای عبدالرحمن تیموری دارای شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به کالسه 4/980353ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حجی نساء باتوشه به شناسنامه 43 در 

تاریخ 1394/2/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  طیبه تیموری باخرزی به شماره ملی 0748804692 متولد 1347/9/20 فرزند متوفی

2- عبدالرحیم تیموری فرزند محمد به ش ملی 0749344873 متولد 1338/10/3 فرزند متوفی 
3- علی محمد تیموری فرزند محمد به ش ملی 0749363649 متولد 1353/6/10 فرزند متوفی 
4- عبدالرحمن تیموری فرزند محمد به ش ملی 0749351780 متولد 1344/9/10 فرزند متوفی 

5- محمد تیموری باخرزی فرزند عبدالرحیم ش ملی 0748343997 متولد 1306/12/15  همسر 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.   تاریخ انتشار : 1398/10/28  آ-9813210
حسن رضائی منفرد 

قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد

) آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد (
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد: 
آقای محمد هادی جعفری زاده به شناسنامه شماره 0 کد ملی 0740732862 صادره از تایباد فرزند مهدی توسط 
ولی شرعی و قانونی خود مهدی جعفرزاده در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل دوطبقه به مساحت 81.20 
متر مربع پالک شماره 656/27 فرعی از 256 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد 

از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی ابراهیم جعفرزاده و قسمتی از پالک کالسه 97-603 
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 کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9813200
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/13

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای امیر خدادادی دارای شناسنامه شماره 0740342568 به شرح دادخواست به کالسه 4/980318ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد خدادادی به شناسنامه 
1322 در تاری��خ 1384/6/17 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به : 
1-  کفتر جوزقانی فرزند غالمحسن به شماره ملی 0748518071 متولد 1312/9/15 مادر متوفی 

2- فاطمه ابراهیم زاده اول فرزند ابراهیم به شماره ملی 0901665525 متولد 1355/2/2 همسر متوفی
3- آزاده خدادادی به ش ملی 0740153625 متولد 1371/5/25 فرزند متوفی 
4- امیر خدادادی به ش ملی 0740342568 متولد 1376/6/23 فرزند 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-9813182 تاریخ انتشار : 1398/10/28 
حسن رضائی منفرد 

قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه خانم فاطمه خدادادی جوزقانی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748524721 به شرح دادخواست به 
کالسه 4/980317ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کفتر 
جوزقان��ی به شناس��نامه 0748518071 در تاریخ 1389/9/15 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  علی خدادادی به شماره ملی 0749484381 متولد 1333/7/1 فرزند متوفی 

2- صفورا خدادادی به شماره ملی 0748520635 متولد 1344/6/10 فرزند متوفی 
3- حجت اله خدادادی به شماره ملی 0748521771 متولد 1342/10/20 فرزند متوفی 

4- ظریفه خدادادی جوزقانی به شماره ملی 0749514728 متولد 1345/2/10 فرزند متوفی 
5- فاطمه خدادادی جوزقانی به شماره ملی 0748524721 متولد 1353/5/7 فرزند متوفی 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 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.  تاریخ انتشار : 1398/10/28  آ-9813209
حسن رضائی منفرد 

قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان 
در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو 

نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 168- اصلی اراضی امیریه

1-شش��دانگ یکباب خانه از پالک 168 اصلی فوق به مس��احت 183/70 مترمربع ابتیاعی آقای علی حیدری 
دول��و از مح��ل مالکیت رس��می محمد تق��ی صدقی براب��ر رای ش��ماره 2138-98 مورخ��ه 1398/10/17-

کالسه98-0036
لذا لذا بدینوس��یه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2م��اه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
ب��ه تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل 
دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
مح��ل ارائ��ه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکی��ت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود..آ-9813201
تاریخ انتشارنوبت اول1398/10/28

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/11/13
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

 نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13  آیین 
نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس 

مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
آقای علی منصور زاده فرزند محمد علی ، ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1964 متیر مربع از شماره 
پالک 3128 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواس��طه از اقای محمد علی منصور زاده � مکان 

وقوع ملک شهرستن فردوس � حاشیه بلوار سرداران شهید � باالتر از ساختمان پیراپزشکی 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9813239
تاریخ انتشار نوبت اول:   28/ 1398/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/11/13

حسن رضا ندائی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی فقدان سند مالكیت
نظریه اینکه خانم آمنه بگم آس��ایش مقدم   فرزندحسن به شماره شناسنامه 4859  به استناد دوبرگ استشهادیه 
گواهی ش��ده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده ومدعی اند که سند مالکیت  ششدانگ  پالک5006فرعی از11 اصلی  واقع در قطعه سه شیروان بخش 
5قوچان به آدرس خیابان استقالل که متعلق به  ایشان  می باشد بعلت  نامعلومی   مفقود شده است با بررسی دفتر 
امالک معلوم گردیده که س��ند مالکیت آن بشماره چاپی 820062ذیل دفتر417صفحه 208وشماره ثبت 74433 
بنام نامبرده صادروتسلیم گردیده است که برابرسند رهنی شماره 12300-1394/06/08دررهن صندوق کارآفرینی 
امیدقرارگرفته است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر 
میگردد  هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باشد 
بایس��تی ظرف 10روز ازتاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکیت یا سندمعامله رسمی به 
این اداره تس��لیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ 

انتشار:98/10/28  آ-9813219
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 139860308001003515 � 1398/09/30 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد برزگر فرزند غالمحس��ین بشماره شناسنامه 114 صادره از 
بیرجند وشماره ملی 0650513894 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 114/67 متر مربع قسمتی از 
پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجو محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9812611
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/10/12                           تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/28

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 139860308001003519 � 1398/09/30 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کنیز فنودی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 5 صادره از مود  
وشماره ملی 0652819516 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 348/20 متر مربع قسمتی از پالک 
934 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت سید محمد استانستی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9812612
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/10/12   تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/28

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 139860308001003508 � 1398/09/30 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا رجائی  فرزند محمد رسول  بشماره شناسنامه 2 وشماره 
ملی 0652742362 نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 77/53 متر مربع قسمتی از پالک 
1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجو محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.9812613
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/10/12     تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/28

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001003157  � 1398/08/30 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین سمنی  فرزند محمد   بشماره شناسنامه 20 صادره از 
بیرجند و شماره ملی 0652487033  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 100/75 متر مربع قسمتی 
از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجو محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9812615
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/10/12                          تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/28

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002336 � 1398/06/05 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان غفاری نسب فرزند اسداله  بشماره شناسنامه 115 صادره 
از بیرجند و شماره ملی 0650504534 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 114 متر مربع قسمتی از 
پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد علی اشرفیان محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9812616
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/10/12                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/28
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد علی   قدمیاری   دارای شناسنامه   7828  به شرح دادخواست به کالسه   360  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوروز علی   قدمیاری     به شناسنامه 39  در 

تاریخ   1395/10/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. طیبه  قدمیاری    فرزند  نوروز علی    ش.ش 52    ت.ت 1331/1/5   نسبت همسر   مرحوم  

2.  زهرا  قدمیاری   فرزند نوروز علی   ش.ش 202 ت.ت 1351/6/27  نسبت فرزند   مرحوم 
3. هادی  قدمیاری    فرزند نوروز علی   ش.ش   203 ت.ت 1355/3/2  نسبت فرزند  مرحوم     
4.  فاطمه  قدمیاری  فرزند  نوروز علی   ش.ش  7827 ت..ت  1357/1/1  نسبت فرزند  مرحوم

5 . محمد علی قدمیاری    فرزند  نوروز علی   ش.ش  7828  ت.ت   1358/10/20 نسبت فرزند  مرحوم 
6 . معصومه قدمیاری فرزند نوروز علی ش.ش 165 ت.ت 1361/5/25 نسبت فرزند مرحوم 

7 . محمد رضا قدمیاری فرزند نوروز علی ش.ش 97 ت.ت 1348/8/20 نسبت فرزند مرحوم  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی 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-9813211
سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 
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سینا حسینی: اخباری از سوی رسانه های عرب زبان 
منتشر شده بود که بازی های باشگاه های ایرانی در لیگ 
قهرمانان آسیا به دلیل آنچه ناامنی خوانده شده قرار است 
در زمین بی طرف و کشور ثالث برگزار شود.این موضوعی 
است که فدراســیون فوتبال هم با انتشار بیانیه ای آن را 

تایید کرد:
1. فدراسیون نامه ای رسمی از سوی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا دریافت کرده اســت و به موجب آن اعالم شده که 
کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم دارد 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی تیم های ایرانی 

در فصل جدید را در کشور بی طرف برگزار کند.
2. فدراســیون فوتبال بالفاصله پس از دریافت نامه و در 
روز جمعه جلسه ای را با حضور کلیه مسئولین مرتبط با 
موضوع برگزار کرد و مراحل اولیه پیگیری ویژه در این باره 

به سرعت آغاز شد.
3. همچنین مقرر گردید در روز شنبه جلسه دیگری در 
این باره با حضور مدیران 4 باشگاه نماینده ایران در فصل 
جدید لیگ قهرمانان آسیا برگزار شود و تصمیم مقتضی 
با اعالم نظر باشگاه های پرسپولیس، سپاهان، استقالل 

و شهر خودرو اتخاذ گردد.
4. موضع نهایی باشگاه های ایرانی ظرف روزهای آینده 
و پس از تصمیم گیری قطعی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
از طریق سایت رســمی فدراسیون فوتبال اطالع رسانی 

خواهد شد.

  جزئیات شایعه زشت
برخی رســانه ها به صورت تلویحی جزئیات این اتفاق را 
به این ترتیب عنوان کردند که به نظــر می آید تا حدود 
زیادی نزدیک به واقعیت است. طبق نظر کمیته مسابقات 
کنفدراسیون فوتبال آســیا دیدار تیم های فوتبال شهر 
خودرو مشهد و الرفاع بحرین و نیز استقالل تهران مقابل 
الکویت کویت در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا باید 

در زمین بی طرف برگزار شود.
کمیته مسابقات AFC در نشست آتی خود مصوبه ای را 
گذرانده که به بهانه این مصوبه امکان میزبانی از تیم های 
ایرانی در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا گرفته خواهد 
شد البته این تصمیم در حال حاضر صرفاً برای برگزاری 
دو دیدار تیم های فوتبال شــهر خودرو و استقالل تهران 
در مرحله پلی آف اســت، نه برای تمام دیدارهای لیگ 

قهرمانان آسیا.
شهر خودرو مشــهد باید مقابل الرفاع بحرین و استقالل 

تهران نیز باید مقابل الکویت کویت به صورت تک بازی در 
مشهد و تهران دیدارهای خود را برگزار کنند، حریفانشان 
از کمیته مسابقات AFC سؤال کرده اند که این دیدارها 
باید در زمین بی طرف برگزار شــود یا در ورزشگاه های 
ایران؟ کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز به 

برگزاری این دو دیدار در زمین بی طرف رأی داده است.
روند اجرایی تصمیم گیری ها در کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به گونه ای است که رأی هر کمیته زمانی قابلیت اجرایی 
پیدا می کند که کمیته اجرایــی در مورد آن نظر مثبتی 
داشته باشد و با توجه به اینکه زمان اندکی وجود داشته 
و جلسه ای برگزار نشــده اعالم نظر به صورت مکاتبه ای 

صورت گرفته است.

  نقش تاج
طبق عرف اگر قرار بر این باشــد یک دیــدار در مرحله 
بی طرف برگزار شــود، این دیدار باید قبل از دیدارهای 
مرحله بعدی مدنظر قرار گیــرد، درحالی که دیدارهای 
مرحله بعد باید هفتم بهمن برگزار گردد، اما هنوز در این 

رابطه تصمیم گیری نشده است. مهدی تاج عضو کمیته 
اجرایی کنفدراســیون فوتبال آسیاست و به عنوان عضو 
این کمیته، نامه مذکور را از سوی AFC به منظور اعالم 

نظر دریافت کرده است.

  انصاری فرد: از استقالل حمایت می کنیم
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس گفت: ایران امن ترین 
کشور در خاورمیانه و غرب آسیا است و اجازه نمی دهیم 
به میزبانی تیم های ایرانی در آســیا خدشــه وارد شود.

محمدحسن انصاری فرد درباره ماجراهای میزبانی تیم های 
ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد:اگر ما کوتاه بیاییم 
و آن ها بگویند در ایران بازی نمی کنیم، اشــتباه بزرگی 
است. یک روز مقابل عربستانی ها کوتاه آمدیم و االن هم 
اگر در قبال بازی استقالل کوتاه بیاییم، فردا این موضوع 
گریبان پرسپولیس و تیم های دیگر را هم می گیرد. باید 
جلوی این موضوع بایستیم و اجازه ندهیم که کشورهای 
دیگر از طریق فوتبال و به بهانه های واهی امنیت کشور را 

زیر سؤال ببرند.

  اعتراض شهرخودرویی ها
اســماعیل خلیل زاده، محمد حســن انصاری فرد و فرهاد 
حمیداوی که قرار بود تیمش اولین بازی آسیایی را در مشهد 
انجام دهد، هر یک به شکلی اعتراض خود را نسبت به این 
موضوع نشــان دادند اما یک نکته پر ابهام وجود داشت که 
موضع فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان در برابر 

این خبر مشخص نبود.
 اتفاقی که سبب نارضایتی شدید فوتبالی ها شد! اما به همان 
مقدار که مسئوالن کالن فدراسیون و وزارت ورزش از اخذ 
تصمیمی جــدی پرهیز کردند هواداران فوتبال با انتشــار 
پست ها و توییت های مختلفی خواستار اقدام جدی ورزش 
ایران بودند که در صورت اخذ چنین تصمیمی، فوتبال ایران 
به واسطه دفاع از تمامیت ارضی خود و دفاع از حیثیت ایران 
به صورت کلی از حضور در لیگ قهرمانان آسیا انصراف دهند!

در این بین فدراســیون هم اگر رئیس داشت می توانست 
اقدامــات عاجل تــری در خصــوص مذاکــره و مکاتبه با 
فدراسیون های همجوار برای تشریح شرایط امن کشور انجام 
دهند. اما فدراسیون االن خودش هم دچار مشکالت اساسی 

است و همین کار را مشکل تر می کند.

مطالبه جدی مردم برای مقابله با کارشکنی » بازی در کشور ثالث«

تحریم  لیگ قهرمانان آسیا از سوی ایران

حمایت عجیب ساری از رونالدو
ورزش: سرمربی تیم فوتبال یوونتوس اعتراف کرد از اینکه تعداد توپ های طالی 
لیونل مسی از بازیکن پرتغالی او بیشتر شــده ناراحت است. ساری می گوید: »من 
دوست دارم به کریستیانو کمک کنم که ششــمین توپ طالی خود را ببرد چون 
از اینکه یک بازیکن دیگر بیشتر از رونالدو توپ طال برده است ناراحتم. من به فکر 
رونالدو هستم و اینکه او یک توپ طالی دیگر ببرد نه فقط هدف خودش بلکه هدف 
من و کل تیم است. ما می  خواهیم به او کمک کنیم و این افتخاری است که او لیاقت 

کسب آن را دارد.

»یانگ« با اینتر به توافق رسید
ورزش: مراحل انتقال اشلی یانگ، مدافع منچستریونایتد به تیم فوتبال اینتر نهایی شده 
و او با این باشگاه به توافق رسیده است. به این ترتیب یانگ تا ساعات آینده در شهر میالن 
خواهد بود تا در تست های پزشکی اینتر شرکت کند. به گزارش جانلوکا دی مارتزیو، 
دو باشگاه اینتر و منچستر یونایتد برای انتقال اشلی یانگ به ایتالیا به توافق رسیده اند. 
انتقال با 1.5 میلیون یورو به عالوه پاداش ها نهایی شده و این بازیکن باتجربه تا ساعات 
آینده در ایتالیا خواهد بود تا تست های پزشکی خود را پشت سر بگذارد. از طرف دیگر 
منچستریونایتد هری مگوایر را به جای یانگ به عنوان کاپیتان اول تیمش انتخاب کرد.

سولسشر: رشفورد مقابل لیورپول نیست؟
ورزش: سرمربی منچستریونایتد از غیبت احتمالی مهاجم انگلیسی این تیم برای مصاف با 
لیورپول خبر داد. اوله گنار سولسشر در رابطه با آخرین وضعیت مارکوس رشفورد می گوید: 
»نمی توانم االن چیزی به شــما بگویم. باید به او زمان بدهیم تا ببینیم که چه واکنشی 
نشان می دهد. باید معاینات بیشتری صورت بگیرد و امروز )جمعه( روند بهبودی اش را 
زیر نظر خواهیم گرفت. از االن نمی خواهم تصور کنم که او بی گمان آماده بازی نخواهد 
بود چون هنوز 48 ســاعت دیگر فرصت داریم. در دو بــازی قبلی مان مقابل لیورپول در 
اولدترافورد ما دو بار مساوی کردیم و در هر دو مورد تا کسب پیروزی فاصله زیادی نداشتیم.

اوزیل: تا پایان قراردادم در آرسنال خواهم ماند
ورزش: هافبک آلمانی توپچی های لندن می گوید: تا پایان قراردادش در آرسنال خواهد 
ماند و جایی نمی رود. مســوت اوزیل می گوید: »از قراردادی که با آرسنال دارم، راضی 
هستم و این فصل و فصل آینده در این تیم خواهم ماند. نمی توانم بگویم که آینده چه 
چیزی را برایم رقم خواهد زد، البته نسبت به آینده هیجان زده هستم اما نمی دانم که چه 
اتفاقی خواهد افتاد. اساساً انتصاب آرتتا به عنوان سرمربی، ما را به خصوصیاتی که مختص 
آرسنال است، بازگردانده است که عبارتند از روحیه جنگندگی، در اختیار داشتن مالکیت 
توپ و میدان و کنترل بر بازی. این ها چیزهایی است که آرتتا حاال رویشان کار می کند«.

حمیدرضاعرب: یکــی از ابهام های بــزرگ تیم امید 
نیمکت نشینی مهدی قائدی بود. بازیکنی که در استقالل 
بهترین بود و به باور خیلی ها بهترین بازیکن لیگ هم بود 
اما در تیم امید چندان به کار گرفته نشد. مهدی قائدی 
حاال با انگیزه های تازه وارد لیگ شده و قصد دارد با ادامه 
تمرینات خود در استقالل دوباره به همان بازیکن اثرگذار 
بدل شود. قائدی خوشــبختانه با روحیه خوبی گام به 

تمرینات استقالل گذاشته است...

با تیم امید از رقابت  برای صعود به المپیک 
بازماندید. چه حسی داری؟

حس خوبی نیست. حذف در هر شرایطی بد است. ما بازی 
آخر را بردیم و می توانستیم صعود کنیم. موقعیت هایی 
را از دست دادیم که این نشان می داد بی تجربه ایم و کنار 
هم زیاد بازی نکردیم و ذهنمان آماده بازی نیســت. به 
هرحال مشکالتی در راه آماده سازی بود که در بازی آخر 

خودش را نشان داد.

یعنی اعتقاد داری اگر تیم امید بازی های 
تدارکاتی بیشتری انجام می داد صعود می کرد؟

بی گمان همین طور است. اگر ما بازی تدارکاتی بیشتری 
داشتیم صعود می کردیم. نقش بازی های تدارکاتی در 
موفقیت تیم امید زیاد اســت. اما متأســفانه شرایط به 
گونه ای پیش رفت که با این تعداد بازی تدارکاتی و اردو 

به مسابقات برویم.

 دراین تورنمنت زیاد به بازی گرفته نشدی. 
دلیلش چه بود؟

هربازیکنی دوست دارد بازی کند. هیچ بازیکنی نیست که 
از نیمکت نشینی راضی باشد. من ناراضی بودم اما درعین 
حال هیچ وقت به خودم اجازه ندادم اعتراض کنم. دیدید 
که هر وقت کادرفنی خواست رفتم داخل زمین و نهایت 
تالشم را هم به کار بســتم تا ببریم. به هرحال تالش من 
هم در بازی با چین نتیجه نداد. خودم دوست داشتم گل 

بزنم به خصوص آن موقعیتی که اواخر بازی خراب شد. 
از کی در تمرینات استقالل حاضری؟

من دو روز فرصت خواستم استراحت کنم که خوشبختانه 
کادرفنی اســتقالل موافقت کــرد. از امــروز با قدرت 
درخدمت استقالل هستم چون بازی های سختی پیش 
روی ماست. باید با استقالل به نتایج خوبی برسیم. باید 
به صدر جدول برگردیم. این مهم ترین هدف برای ماست.

بازی با الکویت هم به تعویق افتاد.
هم خوشحالم هم ناراحتم. از این خوشحالم که فرصت 
بیشتری برای تمرین و آمادگی دارم و از این ناراحتم که 
چرا باید احتماالً به کشــور ثالث برویم. ایران امن ترین 
کشور منطقه است و این کار شکنی اصاًل به نفع ما نیست. 

وقتی خبر تعویق را شنیدم حسابی جا خوردم.

 فکر می کنی استقالل بتواند قهرمان لیگ شود؟
ما تیم خوبی داریم. دیدید که نیم فصل نخســت نتایج 
خوبی گرفتیم. شــاید اگــر اســتراماچونی نمی رفت 
می توانستیم با صدرنشینی کار را تمام کنیم. اما هنوز هم 
فرصت برای ما باقی اســت و دوست داریم دل هواداران 
استقالل را با یک جام قهرمانی خوشحال کنیم. به امید 

قهرمانی.

علی عبداحد: رقابت های هفته نوزدهم لیگ برتر بسکتبال 
با پیروزی چهار تیم صــدر جدول )شــهرداری گرگان، 
پتروشــیمی بندر امام، مهرام تهران، پاالیش نفت آبادان( 
و شکســت دو تیم مدعی باال جدولی )شیمیدر قم، آویژه 
صنعت مشهد( و نیز سه پیروزی و چهار باخت برای تیم های 

هفتم تا چهاردهم جدول پیگیری شد.
  جنجال داوری در مشهد

پاالیش نفت آبادان در مشــهد و در غیــاب بابک نظافت 
یار مصدوم و کلیدی خود در یــک بازی پرافت و خیز و در 
ثانیه های آخر بازی، آویژه صنعت پارســا مشهد را که از 
روزهای خوب خود فاصله داشت شکست داد تا همچنان در 

مکان چهارم جدول بماند. 
آویژه ای ها که قافیه را در کوارتر نخست و با نتیجه 22 بر 8 
به میهمان آبادانی باختند اگرچه در وقت های دوم و سوم و 
چهارم )18-21 و 15-13 و 37-30( تیم برتر بازی بودند، 
اما برای پیروزی وقت کم آوردند! )آویژه صنعت پارسا دور 
رفت را 74-59 برده بود(. از حواشی این دیدار، چند سوت 
داوری بود که به دفعات سبب تنش و اعتراض کادر فنی و 
بازیکنان هر دو تیم و به تبع آن واکنش تماشاچیان و نیز 

پیشکسوتانی بود که در خانه بسکتبال حضور داشتند!
از آغاز مسابقات بارها دیده شــده که ناهماهنگی داوران، 
سوت های اشتباه، ضعف در چیدمان داوری به خصوص در 
دیدارهای سنگین، بیشتر سبب به حاشیه بردن بازی های 
زیبای لیگ و نیز به چالش کشــیده شدن جو سالن های 
مسابقه شده است. بارها هشــدار دادیم که این مقوله در 
داوری های بســکتبال در آینده می تواند اثرات نامطلوبی 
در حضور و تیمداری بخش خصوصی و ...  داشــته باشد. 
هشــدار می دهیم تعدادی از داوران شریف بیشتر تحت 
تأثیر احساســات و یا تسویه حســاب با مربی و یا بازیکن 

معترض هستند تا اتکا به دانش و داشته های داوری خود. 
این برخورهای احساسی در داوری، می تواند عمق فاجعه و 
تهدیدی برای آینده بسکتبال کشور باشد! در دیدار شیمیدر 
قم و شــهرداری گرگان هم، بارها ضعف داوری، بازی را به 
توقف و حاشیه برده است! و این حکایت همچنان باقی است. 
در ادامه رقابت ها مهرام در تهران، صنعت مسکن کرمان را 
برد. نیروی زمینی تهران در شهرکرد به رعد پدافند باخت. 
شورا و شهرداری قزوین در خانه مقابل توفارقان آذرشهر به 
پیروزی رسید. ذوب آهن در اصفهان از شهرداری بندرعباس 
شکست خورد. شیمیدر در قم میزبان شهرداری گرگان بود 
و در دیداری پرماجرا به میهمان گرگانی باخت. پتروشیمی 

بندر امام در یک بازی آسان، اکسون را در تهران برد.

مهدی قائدی درگفت و گو با قدس ازکارشکنی بازی در زمین بی طرف می گوید

ایران امن ترین کشور منطقه  است
رقابت های هفته نوزدهم به جنجال کشیده شد

حواشی داوری ها  گل سر سبد  لیگ بسکتبال
ضد  حمله

 مهاجم ایرانی سومین بازیکن
 گرانقیمت تیم روسی

ورزش: به نقل از Sportsdaily روسیه، در میان مهاجمان تیم زنیت 
سن پترزبورگ سردار آزمون رتبه نخست گرانقیمت ترین بازیکن را با 18 
میلیون یورو به خود اختصاص داده است. در رده بندی گرانقیمت ترین 
بازیکنان تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ مالکوم برزیلی با 40 میلیون 
یورو صدرنشین اســت. ویلمار باریوس کلمبیایی با ارزش 20 میلیون 

یورویی رتبه دوم را به خود اختصاص داد و سردار آزمون سوم است.

پیشنهاد مالی عجیب فدراسیون به برانکو
ورزش: فدراسیون برای انتخاب سرمربی تیم ملی پیش از اینکه به سمت 
مربیان ایرانی گرایش پیدا کند، سراغ برانکو رفت اما پیشنهادی که به 
این مربی داده شد در نوع خود عجیب و جالب بود. فدراسیون به برانکو 
برای یک سال 200 هزار یورو پیشنهاد داده است. ماجرا وقتی جالب تر 
می شود که به این مربی گفته شده برای حضور در ایران باید 400 هزار 

یورو از قراردادش با پرسپولیس را هم ببخشد.
خواســته برانکو برای حضور در ایران ابتدا مبلغی حدود یک میلیون و 
200 هزار یورو بود اما در نهایت او رضایت داد که با مبلغی حدود 700 تا 

750 هزار یورو به تیم ملی بیاید. 

مهدی طارمی در آستانه انتقال به پورتو 
ورزش:»ژوزه فرناندز« خبرنگار نشریه »اُجوگو« پرتغال اعالم کرده است 

که باشگاه پورتو مقدمات توافق با مهدی طارمی را فراهم کرده است.
به گفته این خبرنگار، در صورتی که انتقال »فرانچسکو سوآرز« مهاجم 
برزیلی تیم پورتو به تیــم آ.اس رم ایتالیا نهایی شــود، طارمی گزینه 

جانشینی این بازیکن خواهد بود و به تیم پورتو می رود.

با تساوی شهرخودرو مقابل شاهین بدست آمد
نخستین امتیاز دوران مربیگری سرآسیایی 

ورزش:شهرخودرویی ها که به دلیل بازی آسیایی دیروز در هفدهمین 
دیدار خود در لیگ نوزدهم به میدان رفت و در نهایت توانست با تساوی 
بدون گل به کار خود پایان دهد. نتیجه ای که نخســتین امتیاز تاریخ 
دوران مربیگری سرآسیایی را به دنبال داشت و او پس از سال ها حضور 
در عرصه های مدیریتی و سرپرستی حاال در بعد فنی هم موفق شد برای 

شهرخودرویی ها امتیازی به همراه بیاورد.

استوکس، پرسپولیس را پیچاند 
ورزش:آنتونی استوکس به عنوان آخر هدف زمستانی پرسپولیس و در 
شرایطی که مدیران این باشــگاه مدعی هستند مذاکرات با وی مثبت 
پیش رفته، در جلسه با نماینده این باشگاه در دبی حاضر نشد. استوکس 
به باشگاه پرسپولیس اعالم کرده به دلیل اکسپایر شدن پاسپورتش قادر 
به حضور در دبی نیست و سه روز دیگر و با دریافت پاسپورت جدید در 

این جلسه حاضر خواهد شد.

محرومیت مرادمند 
ورزش:محمدحسین مرادمند با دریافت کارت زرد در دقیقه 45 دیدار با 
شاهین بوشهر بازی بعدی تیمش را از دست داد نمی تواند به میدان برود.

کالدرون به آاس:
در ایران با پول دادن میانه ای ندارند

ورزش:نشریه آاس اسپانیا در مصاحبه با گابریل کالدرون سرمربی سابق 
پرسپولیس به مشــکالتی که تحریم ها در فوتبال ایران ایجاد کرده اند 
پرداخت. کالدرون می گوید: »پرسپولیس از بزرگ ترین باشگاه های ایران 
و تیمی مردمی است اما باشگاهی است که با پول پرداخت کردن میانه ای 
ندارد. ما 30 درصد قراردادمان را گرفتیم و نصف همین را نیز پنج روز 
پیش پرداخت کردند«. کالدرون ادامه می دهد: »مشکالت ایران با ایاالت 
متحده؟ من و دستیارانم هیچ مشــکلی در ایران نداشتیم و همیشه از 
خوبی های فوق العاده این کشور صحبت کرده ام. ما کاری به مشکالت 

بین المللی ایران نداشتیم و از این ناحیه آسیبی به ما وارد نشد«.

جهانبخش:رونالدوی برزیلی برایم  الگو بود
ورزش: ستاره ایرانی تیم برایتون انگلیس درباره گذشته خودش و برخی 
مســائل دیگر پیرامون فوتبال ایران و تیم برایتون صحبت های جالبی 
انجام داد. او در این مصاحبه گفته اســت: »در دوران کودکی وقتی در 
خیابان و کوچه با دوستانم بازی می کردیم، همیشه خودم را رونالدو صدا 
می زدم. البته رونالدوی برزیلی. او همیشه برایم الگو بوده، به خصوص در 

جام جهانی 2002. او عالی بود«.

منهای فوتبال

هفته بیست و سوم لیگ برتر انگلیس
منچسترسیتی - کریستال پاالس

    شنبه - 18:30 زنده از شبکه ورزش

هفته بیست و سوم لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل - چلسی

   شنبه - 21:00 زنده از شبکه ورزش

شروع مقتدرانه ایران درهندبال آسیا
امروز ایران - بحرین در اوج حساسیت

محمدرضا خزاعی: نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان 
آسیا، انتخابی جهانی 2021 مصر، با پیروزی ارزشمند ملی پوشان ما 

برابر نیوزیلند همراه بود. 
هنوزچند ثانیه ای از سوت آغاز بازی نگذشته بود که مجتبی حیدرپور، 
بازیکن مشهدی نخستین چراغ را روشن کرد و گل نخست بازی را درون 
دروازه نیوزیلند کاشت. پس از وی دیگر ملی پوشان کشورمان بر تعداد 
گل ها افزودند. سوت پایان نیمه نخست که به صدا درآمد، تابلو نتایج 
برتری »11-22« تیم ملی هندبال ایران را نشان می داد. این نتیجه نوید 
این را می داد که شاگردان حبیبی نیت ثبت رکورد جدیدی دربازی های 
این دوره را دارند. روز نخست تیم های بحرین، قطر، امارات و کره جنوبی 
که در روز اول چهل گل و بیشتر  به حریفان زده بودند، اما هیچ کدام به 
مرز 50 گل نرسیدند. ملی پوشان هندبال ما در ادامه بازی نخست کاری 
کردند کارستان و در پایان برتری »21-53« را به نام خود به ثبت رساندند 
تا برای همه حریفان از جمله بحرین، حریف امروز ایران خط و نشــان 
بکشند. تیم ملی هندبال ایران برای انتخاب صدرنشین گروهA ، امروز به 
مصاف بحرین می روند که یک تساوی هم تیم ما را به عنوان تیم نخست 

به مرحله بعد خواهد فرستاد. 
  نتایج بازی ها:

بحرین 45- نیوزیلند1۶/  امارات 38- هنگ کنگ 11
قطر 49- چین 18/  کره جنوبی 40- استرالیا 20

کویت 25- عراق 22

کناره گیری عجیب کاپیتان تیم ملی بوکس
ورزش: کاپیتان تیم ملی بوکس ایران از تورنمنت ترکیه کنار کشید تا 
یک ایرانی دیگر فینالیست شود.تورنمنت بین الملی بوکس جام احمد 
کومرت در ترکیه که با راهیابی هفت بوکسور ایرانی به نیمه نهایی همراه 

بود، در روز سوم پیگیری شد.
احسان روزبهانی کاپیتان تیم ملی بوکس ایران که در دومین مبارزه خود 
به مصاف بوکسور کوبایی االصل جمهوری آذربایجان رفت و با ناک اوت 
کردن او به مرحله نیمه نهایی رسید، به دلیل اینکه حریفش در مرحله 
بعد طوفان شریفی دیگر بوکسور ایران بود، با تصمیم کادرفنی از ادامه 
مسابقات انصراف داد و به مدال برنز برسد. به این ترتیب شریفی با انصراف 

روزبهانی فینالیست شد.

کوالکوویچ رفت
ورزش:سرمربی تیم ملی والیبال به همراه دستیارانش بامداد پنجشنبه 

تهران را به مقصد مونته  نگرو ترک کرد.
سرمربی تیم ملی والیبال و دستیارانش، برای مراحل نیمه  نهایی و نهایی 
لیگ برتر والیبال که روزهای نهم و دهم فروردین  ماه در سالن فدراسیون 

والیبال برگزار می شود، در تهران خواهند بود.

سرمربی تیم ملی تکواندو: ملی پوشان 
المپیکی به قهرمانی آسیا می روند

ورزش: سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: در حال حاضر کورسوی امید 
سجاد مردانی برای حضور در المپیک به تصمیم روس ها برای حضور 
ورزشکارانشان تحت پرچم کمیته المپیک یا عدم  حضور در این مسابقات 
بستگی دارد.فریبرز عسکری گفت: به همین خاطر دو ملی پوش المپیکی 
خود را باید در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت بدهیم تا از رقبای خود 
عقب نیفتند و برای کسب 40 امتیاز تورنمنت ها نیز براساس عملکرد 
رقبا عمل خواهیم کرد. رصد دائمی تا المپیک ادامه خواهد داشت و نگاه 
خواهیم کرد سیدبندی به چه شکل صورت می گیرد و امتیازات بچه ها را 

در کجای جدول قرار خواهد داد تا از رقبا عقب نیفتیم.

امیرمحمد سلطان پور: اتلتیکومادرید در نخستین بازی این فصل 
خود در اللیگا به مصاف تیم سرسخت ختافه رفت. در ابتدای 
نیمه دوم ژوآ فلیکس که نخستین بازی رسمی خود 
را برای آن ها انجام می داد توپ را در زمین خودی 
دریافت کرد. او از همان جا به سمت دفاع حریف 
یورش برد و انواع و اقسام تکل هایی که روی 
پایش زده می شد را کنار زد و در محوطه 
جریمه حریف پنالتی گرفت. پنالتی که 

البته توسط آلوارو موراتا از دست رفت.
این یک حرکت نفس گیر از فلیکِس 
جوان بود و در دو بازی بعدی نیز یک 
پاس گل و یک گل دیگــر نیز به ثمر 

رساند تا اتلتیکو با کسب 9 امتیاز باالتر از رئال و بارسا که پنج امتیاز داشتند در صدر 
جدول قرار بگیرد. این عملکرد پس از آن بود که وی در تور پیش فصل تیمش چهار گل به 
ثمر رساند و چند پاس گل داد و یکی از بهترین بازی های ممکن را در پیروزی 7بر3 مقابل 
رئال مادرید به نمایش گذاشت. همه چیز بر وفق مراد به نظر می رسید اما از آن به بعد فرم 
فلیکس به شدت افت کرده است. در این میان یک مصدومیت از ناحیه قوزک پا که او را 
یک ماه دور از میادین نگه داشت نیز اتفاق افتاد که به شدت روی پیشرفتش اثرگذار بود.

از فلیکس انتظارات بسیار زیاد بود. او با رقم 127 میلیون یورو از بنفیکا خریداری شده 
بود که با اختالف وی را به گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ باشــگاه بدل کرده بود. اگر 
می خواهید بدانید این اختالف چقدر است باید بگوییم که لمار با 70 میلیون یورو نفر 

دوم این فهرست است.
 اینکه در زمان انتقال به اتلتیکو فلیکس تنها 19 سال سن داشت هیچ کمکی به برداشته 
شدن فشارها از روی شانه های او نکرد. به عنوان مثال زمانی که عثمان دمبله 20 ساله با رقم 

100 میلیون یورو از دورتموند به بارسا پیوست مدتی تا زمان پیوستن کوتینیو و شکستن 
رکورد ترانسفر او طول کشید تا اندکی دمبله آرامش بیشتری پیدا کند. فلیکس برای اتلتیکو 
خریداری شد تا دغدغه های آن ها برای گل نزدن را فراموش کنند اما او نیز نمی توانسته به 
تیم کمک کند و شاگردان دیگو سیمئونه در این فصل تا اینجای کار تنها 22 گل در اللیگا 
به ثمر رسانده که نصف گل هایی است که بارسلونا زده است. به گفته بسیاری از کارشناسان 
فلیکس هنوز فاقد آن جادوی الزم در یک سوم حمله حریف است و بازی او در حال حاضر به 
پختگی الزم نرسیده است. یک نکته ای که در مورد سیمئونه در بازی گرفتن از ژوآ فلیکس 
مطرح است، تعویض کردن های پیاپی او از میانه های بازی است. درست است که فلیکس 
هر وقت سالم باشد فیکس است اما همیشه در میانه راه تعویض می شود که به تازگی موجب 
هو کردن طرفداران اتلتیکو در ورزشگاه شد. مسلماً برای اینکه ببینیم فلیکس به یک ستاره 
بدل شود نیازمند صبر بیشتری است، اما در حال حاضر آن گونه که باید و شاید اوج گیری 

این ستاره جوان طبق نقشه پیش نرفته است.

ورزش: یحیی گل محمدی کمتر از پنج ماه سرمربی پرسپولیس بود اما 
دوره حضورش روی نیمکت سرخ ها، جنجالی آغاز شد و با جنجال های 
مختلف به پایان رسید.در آن روزها گل محمدی همان چهره آرام و خونسرد 
را روی نیمکت داشت اما انتخاب هایش، هیاهو به پا می کرد و این بار هم او 

ناگریز از تصمیم هایی است که امکان دارد، اوضاع را جنجالی کند.
1. بازگشت بیرو به ترکیب اصلی؟

در اولین بازی با هدایت یحیی گل محمدی، بیرانوند در درون دروازه قرار 
گرفت و پیش بینی می شود دوباره یحیی شاگرد سابق خود در نفت تهران 
را به ترکیب اصلی بازگرداند.این در حالی است که کالدرون این دروازه بان 

را اخراج کرده بود.
2. خط حمله با دو مهاجم؟

پرسپولیس این فصل در نخستین بازی با سه مهاجم در مقابل پارس جنوبی 

به میدان رفت اما در ادامه سرمربی آرژانتینی سرخ ها تصمیم به استفاده 
از دو مهاجم گرفت که علی علیپــور و وحید امیری بودند. باتوجه به مهره 
هایی که یحیی در پرسپولیس دارد و همچنین جذب کریستین اوساگوآنا 
و احتماال آنتونی استوکس، وی از سیستم دو مهاجمه استفاده خواهد کرد. 

3. آقا کریم، مهدوی کیا نمی شود؟
یکی از جنجالی ترین تصمیمات یحیــی گل محمدی در لیگ دوازدهم، 
کنار گذاشــتن مهدی مهدوی کیا در میانه های فصل بود .حاال خیلی از 
پرسپولیســی ها ترس این را دارند که گل محمدی تصمیمی مشابه را در 

قبال کریم باقری بگیرد و او را کنار بگذارد.
4. جام حذفی؛ تمرکز روی تورنمنت حیثیتی؟

باتوجه بــه بردهای پرگل یحیــی گل محمدی با پرســپولیس در لیگ 
دوازدهم و رضایت هواداران از تیم او، اگر بازی فینال جام حذفی با پیروزی 

پرســپولیس به پایان می رســید، بدون تردید او در پست خود ابقا 
می شد. اکنون که پرسپولیس به نیمه نهایی جام حذفی رسیده، گل 

محمدی این فرصت را دارد که با دو پیروزی، انتقام آن روز بهاری 
تلخ را بگیرد و همچنین یک جام را به هواداران هدیه بدهد.

5. تجربه آسیایی؛ یحیی آماده است؟
شاید موفقیت در آســیا اتفاقی بهتر از جام های داخلی 
برای گل محمدی باشد. از یک سو، این موفقیت پایگاه 
اجتماعی او را در بین هــواداران بهتر خواهد کرد و از 
طرف دیگر، باعث می شود درآمد دالری قابل توجهی 
روانه خزانه باشــگاه شــود که مبلغ رضایت نامه گل 

محمدی را نیز بازخواهدگرداند؛ اما آیا گل محمدی آماده 
حضور در ACL است؟

بررسی نخستین فصل حضور ژوآ فلیکس در اتلتیکومادرید

معجزه ای که مطابق نقشه پیش نرفت!
از بیرو تا استوکس و آسیا

گل محمدی در پنجراه انتخاب های سخت
ورزش در سیما

  نتایج هفته نوزدهم لیگ برتر 
آویژه صنعت پارسا مشهد 81  

پاالیش نفت آبادان 83
مهرام تهران 80   

صنعت مس کرمان 58
 رعد پدافند شهرکرد 72  

نیروی زمینی تهران ۶0
 شورا و شهرداری قزوین ۶3  

توفارقان آذرشهر 5۶
ذوب آهن اصفهان ۶۶   

۶8 شهرداری بندرعباس ۶8
اکسون تهران 53   

پتروشیمی بندر امام 82
شیمیدر قم 80   

شهرداری گرگان 8۶

زیر بار حرف زور نمی رویم
 مالک شهر خودرو: عزت و شرف ایران

 از مسابقه فوتبال مهم تر است
در همین رابطه حمیداوی، مالک شهر خودرو در واکنش 
تصمیم ای اف سی مبنی بر بازی در زمین بی طرف اظهار 
داشت عزت و شرف ایران از مسابقه فوتبال مهم تر است 
و شهرخودرو هم مثل استقالل و پرسپولیس از حضور در 

کشور ثالث انصراف می دهد. 
وی افزود: حتی اگر فوتبال ایران جریمه و از مسابقات 
آسیایی دوسال محروم شــود، باید به دنیا ثابت کنیم 

امنیت در ایران برقرار است و زیر بار حرف زور نرویم. 
حمیداوی تصریح کرد: با خروج چهار باشگاه ایرانی، 
کیفیت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم از لحاظ فنی 
و هم از نظر حضور تماشاگران تحت شعاع قرار خواهد 

گرفت.
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ادب و هنر

تازه های نشر

دوراهی های یک شاعر در خلق شعر ماندگار
تمایل به ماندگاری شعر از دغدغه های دیرین و همیشگی شاعران بوده است. 
هر شاعری دوست دارد شعرش نه تنها در زمان خود که برای همیشه کاربرد 
داشته باشد. او به این وسیله در خودش نیز احساس جاودانگی می کند. از این 
روی اســت که بسیاری از شاعران ترجیح می دهند به وقایع و حوادث زمانه 
خویش نپردازند و از مفاهیم و احساسات ازلی و ابدی بشری همچون عشق، 

مرگ، ترس، تنهایی و... بگویند.
اما در عین حال شــاعر به فردی از جامعه، در برابر وقایع زمانه خویش نیز 
احساس مسئولیت می کند. می بیند بســیاری از رخدادها هستند که قابل 
بیان کردن در شعرند، ولی ممکن است شعری که برای این رخدادها سروده 
می شود، برای انسان های دهه ها یا سده های بعد دیگر قابل استفاده یا حتی 
قابل فهم نباشد.  او می بیند نمی تواند به وقایع مهم زمانه اش نپردازد، با این 
نگرانی که شــعرش وابسته به این زمانه می شود. شاعر وجدان بیدار جامعه 
است. این نقش او چه می شود به راستی همان آیندگان که او به امید آن ها 
از این واقعه صرف نظر کرده است، او را به خاطر قصور او مالمت نمی کنند؟ 
آنچنان که ما گاهی شاعران عصر تهاجم مغول را به خاطر چشم بستن بر آن 

همه مصائب و مبارزات مالمت می کنیم.
اینجاست که شاعر خود را بر سر یک دوراهی می بیند. به راستی کدام راه را 

باید برگزید و آیا راه میانه ای هم وجود دارد؟
این را نباید از نظر دور داشت مفاهیم ازلی و ابدی همان طور که در طول تاریخ 
مخاطبان خود را دارند، گویندگان خود را هم خواهند داشــت. پس خیلی 
هم نباید نگران آن ها باشیم. باالخره انسان امروز مفهوم عشق یا مرگ را هم 
در شــعر رودکی و فرخی، هم در شعر حافظ و سعدی، هم در شعر صائب و 
بیدل و هم در شــعر محمدعلی بهمنی و حسین منزوی می تواند بیابد. اما 
گاهی وقایعی در زمانه شــاعر رخ داده  که در زمانه دیگری تکرار نشده و اگر 
شاعر از بیم مقطعی بودن آن واقعه آن را در شعرش ثبت نکند، چه بسا که 
از حافظه عمومی جامعه حذف شود. بسیار تهاجم ها در این سرزمین ها رخ 
داد، اما در این میان تهاجم ُغزها به خراسان بود که در قصیده ماندگار »نامه 
اهل خراسان« انوری ثبت شد. این قصیده از این نظر یک ارزش تاریخی خاص 

دارد گذشته از اثر عاطفی و زیبایی های بالغی آن.
اما راه میانه، به راســتی نمی توان کاری کرد شعر در عین پرداختن به وقایع 
جاری و گذرای زمانه، ماندگار هم باشــد؟ یعنی شــاعر با یک تیر دو نشان 
بزند؟ بله این چیزی اســت که البته به نــدرت اتفاق می افتد ولی اگر اتفاق 
بیفتد، نورعلی نور خواهد شد.  این قضیه بستگی تمام به قدرت شاعر و میزان 
مهارت او در بیان نمادین و تصویری کالم دارد. شاعر می تواند به وقایع زمان 
بپردازد، ولی بدون اشــاره به نام و نشان و مشخصات آدم ها و جای ها. حافظ 
استاِد این کار است. شاید بسیاری از شعرهای اجتماعی او درباره اشخاص و 
وقایع خاصی در زمانه اش سروده شده باشد، ولی او با پرهیز از نام بردن افراد 
و در مقابل تکیه کردن به نمادهایی مثل رند، شــیخ، محتسب و... به آن ها 
جاودانگی بخشیده است، به گونه ای که همیشه می شود آن شعرها را درباره 
طیف هایــی از جامعه به کار برد. این غزل حافظ که »دانی که عود و چنگ 
چه تقریر می کنند« اشاره هایی نسبتاً روشن به زمانه خود او دارد، ولی بیان 
شاعر به گونه ای است که در عین حال برای همه زمانه ها قابل استفاده است.

پس نخست از بیم مقطعی شدن شعر، از پرداختن به وقایع زمانه نپرهیزیم و 
بکوشیم با تدابیری، حتی شعرهای مقطعی را هم جاودانگی بخشیم.

 ادب و هنر/ جواد شــیخ االسالمی  مردم ما 
در هفته ها و ماه های اخیر با مســائل مهم و جدی 
روبه رو بوده اند. شهادت حاج قاسم سلیمانی موجی از 
واکنش های مردمی و هنری را در پی داشت. در این 
شرایط، شعر مثل همیشه از پیشتازترین هنرها بود و 
شاعران زیادی با سرودن شعر به این مسئله واکنش 
نشان دادند. با توجه به این اتفاق با میالد عرفان پور، 
شــاعری که در ایــن روزها همراه مردم شــد و با 
اشعارش به وقایع اخیر واکنش نشان داد به گفت وگو 
نشستیم. عرفان پور، مدیر دفتر موسیقی حوزه هنری 
است و از شاعران فعال و تأثیرگذار انقالب اسالمی 
بوده است. با او درباره نقش و جایگاه شعر در اتفاقات 
و مسائل مهم اجتماعی- سیاسی و ارزیابی شعرهای 

سروده شده، صحبت کرده ایم که می خوانید:

 کشور ما در شرایط حساسی است؛ شهادت 
سردار سلیمانی، ســیلی ایران به آمریکا در 
هواپیمای  و سقوط  األسد«  پایگاه»عین  زدن 
اوکراینی، در این شــرایط وظیفه شــاعران 
چیست و شــعر در مواجهه اش با مردم چه 

تأثیری می تواند داشته باشد؟
در طول تاریخ ما هرکسی 
که می خواسته مفهومی، 
گفتمانــی یــا محتوایی 
را منتقل کند، از شــعر 
استفاده کرده است. از این 
رو تأثیر شعر در فرهنگ 
مردم ما بر کســی پوشیده نیست. این تأثیر بعد از 
انقالب اسالمی، با احیای دوباره فرهنگ ما، با جهش 
روبه رو شــد و شاهد بودیم که شــعر در شئونات و 
مسائل مختلف بسیار مؤثر بوده است. هنرهایی مثل 
شــعر که از کالم بهره می برند و با عالم معنا ارتباط 
دارند هنرهایی هستند که جهان انسان را می سازند 
و وسعت می دهند. شعر اگر سالم، قوی و عمیق باشد 
می تواند مردم را به ســمت و سوی درست متمایل 
کند. ما این تجربه را در شــرایط مختلف اجتماعی 
سیاسی داشته ایم و در دوره انقالب اسالمی بیشتر 
شــاهد آن بوده ایم. البته پیش از انقالب هم سوابق 
آشکاری در این زمینه وجود دارد. مثل شعرهایی که 
در مشروطه گفته شد و بر اوضاع سیاسی فرهنگی 

مشروطه بسیار تأثیرگذار بود.
وقتی از این جهت به شعر نگاه می کنیم، می بینیم 
واکنش های سیاسی اجتماعی شعر نسبت به هنرهای 
دیگر بیشــتر است و این مسئله ریشه های مختلف 
تاریخی و دینی دارد که در سیره اهل بیت)ع(، تاریخ 
اسالم و مبانی قرآن مشخص است. چنانکه بارها در 
سیره معصومین)ع( می بینیم شعرایی در بزنگاه های 
خاص اجتماعی سیاســی مدافع حق بوده اند، مورد 
تجلیل و تکریم قرار می گیرند. این شاعران کسانی 
هســتند که در مواقع خاص بازی را عوض کرده اند. 

یکی از ویژگی هایی که خداوند متعال در آیات پایانی 
سوره شعرا برای شاعران بیان می کند انتصار بعد از 
ظلم است. یعنی اگر شاعری مسلمان است باید در 
مواجهه با ظلم دادخواهی کند، فریاد برآورد، مردم 
را آگاه کند و مردم را علیه آن ظلم بسیج کند. این 
مبانی نشان می دهد که شاعر باید اهل موضع گیری 
باشد و موضع مندی در موضوعات مهم امت اسالمی 

از ویژگی های برجسته شاعر انقالب اسالمی است.

 تأثیر و رابطه متقابل شعر و وقایع اجتماعی 
سیاسی را در این سال ها چگونه دیده اید؟

در این چهل و یکی دو ســال ما تجربیات زیادی در 
پیوند شعر و مسائل اجتماعی سیاسی داشته ایم. یک 
نمونه آن جنگ غزه اســت که شاعران ما شعرهای 
بسیاری به زبان فارسی، عربی و انگلیسی گفتند و 
صدای مظلومیت فلسطین شدند. از آخرین مسائل 
مهم که با توجه و همراهی شعر مواجه شد بازگشت 
و تشییع شــهدای غواص، شهادت شهید حججی 
و مدافعان حرم و همچنین شــهدای مناســت که 
هرکدام خونی در رگ های شــعر مقاومت بودند. در 
تمام این اتفاقات شــاهد بودیم که شعرهای بسیار 
خوبی از سمت شاعران جوان و پیشکسوت نوشته 
و منتشر شــد. پس از شهادت تأثیرگذار و تاریخی 
ســردار ســلیمانی عزیز و همراهانش نیز با انقالب 
دیگری مواجه شــدیم که از برکت خون این شهید 

بود. به قــول یکی از دوســتان مهم ترین عملیات 
شهید سلیمانی همین عملیاتی بود که ایشان بعد 
از شهادتش فرماندهی کرد و آن همدل کردن قلوب 
تمام مردم بود. این اتفاق از همان ساعات اولیه آنقدر 
بر قلب و روح شــاعران تأثیر گذاشت که ما شاهد 
واکنش های سریع شاعران بودیم و شعرهای بسیاری 
تولید شدند. هرکسی سعی کرد بخشی از دینش به 
شهید سلیمانی را ادا کند. خود بنده به عنوان مسئول 
دفتر موســیقی حوزه هنری از همان ساعات اولیه 
شروع به کار شدم و به لطف خدا توانستیم چند اثر 
تولید کنیم و این تولید ادامه خواهد داشت. واکنش 
شاعران به اتفاق اخیر واقعاً عجیب بود. به خصوص 
شــاعران جوان که صدها شعر گفتند و توانستند تا 
حدودی بزرگی و عظمت شــهید سلیمانی را بازگو 
کنند. این از ویژگی های خاص شعر است که وقتی 
زبان از بیان ابهت و بزرگی و رشادت سرداری مثل 
ســردار سلیمانی قاصر است، بتواند آن بزرگی را در 

آینه اش بازنمایی کند.

 عده ای معتقدند شــعر واکنشی، تاریخ 
مصرف خواهد داشت و مخالف واکنش سریع 
نسبت به مســائل مهم جامعه هستند، چه 

تحلیلی در این مورد دارید؟ 
یادم است که شعر »از آخر مجلس شهدا را چیدند« 
هم در چنین بزنگاهی نوشــته شــد. وقتی حادثه 

شهدای شیراز در سال 87 به وقوع پیوست من تهران 
بودم و دوســت داشــتم برای این هیئت که یادآور 
خاطرات دوران کودکی و نوجوانی من بود کاری کنم. 
برای همین تعــدادی رباعی و دوبیتی گفتم تا این 
شهدا را از غربت دربیاورم. یکی از آن شعرها همین 
رباعی »از آخر مجلس شهدا را چیدند« بود. من اصاًل 
این نیت را نداشتم که این شعرها در کتابی منتشر 
شود. جالب اینکه هفت سال از نوشتن این رباعی ها 
گذشــت تا آنکه با توجه رهبر انقالب به این اشعار، 
انگار دوباره زنده شدند. می خواهم بگویم شاعر باید 
با اتکا به برکت خون شهید به وظیفه اش عمل کند 
و تأثیرگذاری را به خدا بسپارد. مهم انجام تکلیف و 
نوشتن شعر است. شعر باید باشد؛ البته شعری که 
عنایت و نگاه شــهدا را داشته باشد. در این شرایط 
شعر هم مانند یک منبر و بلکه بسیار مؤثرتر از یک 
منبر، می تواند حقایق را آشکار کند و برطرف کننده 
شبهات باشد. همه شاعران وظیفه دارند در چنین 
اتفاقاتی شعر بگویند؛ هرکس با زبان، درک و حس 
و حال خودش. شاعر در هرحالی وظیفه دارد موضع 
خودش را با شعر یا با متن، بیان کند. شاعر نمی تواند 
به اتفاقات مهم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه 
بی تفاوت باشد. حتی اگر شاعر عشق هم باشد موظف 
است نسبت به عشق خودش متعهد باشد و از آن در 

مواجهه با خطرات دفاع کند.
 شهادت سردار ســلیمانی چه تأثیری بر 

شعر مقاومت داشته است. آیا این تأثیر قابل 
مشاهده است؟

شهادت و خون سردار سلیمانی جان تازه ای به شعر 
پایداری و مقاومت داد. این شــعر چندسالی دچار 
رکود شده بود و حاال خون حاج قاسم آن را آبیاری 
کرد. شهادت ایشــان در حوزه های مختلف برکت 
داشــت، هنرمندان مقاومت را زنده کرد و به آن ها 

برای حرکت های جدی تر انگیزه و امید داد.

 با این توصیف به نظرتان شعر مقاومت در 
ایران تا چه حد توانسته بازگوکننده واقعیات 
جبهه مقاومت باشد. آیا این شعر در وضعیت 

مناسبی به سر می برد؟
شــعر مقاومت تا حدودی توانسته بیانگر مشکالت 
و مســائل ایران و جهان باشد اما آنچنان که باید و 
شاید از ظرفیت های اصلی اش استفاده نشده است. 
اگر شاعرانمان را بیش از این نسبت به تأثیرگذاری 
شعر مقاومت آگاه کرده بودیم، حتماً اتفاقات بهتری 
می افتاد. شما ببینید حتی شاعری مثل نزار قبانی که 
شاعر زن خوانده می شود شعرهای متعددی در حوزه 
مقاومت دارد، محمود درویش هم چنین است. یعنی 
شاعران بزرگی داشته ایم که با شعر مقاومت جوایز 
بزرگی بدست آورده اند. پس توجه به شعر مقاومت 
درهرحال برای شاعر سودمند است و سکوی پرش 
او خواهد بود. متأســفانه بخشی از شاعران ابا دارند 
که به شعر مقاومت و شعر انقالب بپردازند و این به 
خاطر تصور غلطی اســت که شکل گرفته است. در 
صورتی که شــاعر به هیچ وجه نباید عقیم و بدون 
خاصیت باشد. درکل از نظر کمی جایگاه خوبی در 
شعر مقاومت داریم. یعنی شاید فراوانی شعر مقاومت 
ما حتی بیش از دیگر کشورها باشد، اما از نظر کیفیت 
هنوز جا برای پیشرفت داریم. البته شعرهای خیلی 
خوبی سروده شده است؛ شعرهایی که قابل ترجمه 
هســتند، اما نیاز داریم که شــاعران شاخص ورود 
بیشتری به این حوزه داشته باشند. باید الگوهای شعر 
مقاومت در کشورهای جهان به شاعرانمان معرفی 
شوند تا این پیشرفت با سرعت و قوت بیشتری ادامه 

پیدا کند.

  ارزیابی شما از شعرهایی که برای شهادت 
سردار سلیمانی سروده شده اند، چیست؟ 

مــن شــعرها را تا حــدودی دیــده ام. از حیث 
موضوعی تنوع خوبی داشــت و بیشترشــان به 
شــخصیت، مظلومیــت و تأثیرگذاری ســردار 
ســلیمانی پرداخته اند. البته بیشــتر شعرها در 
قالب های غزل و رباعی بود. یعنی ما کمتر شاهد 
شــعرهای ســپید و نیمایی یا قالب های دیگر با 
محوریت شــهید سلیمانی بودیم و نیاز است که 
در ایــن موضوعات تنوع قالبی بهتر و بیشــتری 

داشته باشیم.
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برگزیده مسابقه بین المللی »ترامپیسم« :

هنر کاریکاتور رسانه هر کشور است

همدردی اهالی جشنواره شعر فجر با مردم آسیب دیده سیستان و بلوچستان 

کتابخانه های آسیب دیده را احیا می کنیم

 مهدیه قمری: هفته گذشته مسابقه »ترامپیسم« میزبان بیش از هزار و 800 اثر ارسالی 
از هنرمندان همه کشورها بود. این مسابقه در دو بخش کارتون و کاریکاتور برگزار شد و 

برگزیدگان خود را اعالم کرد. 
آرش فروغی، تنها هنرمند ایرانی بود که در بخش کاریکاتور نفر ســوم این رقابت مهم 
شد. فروغی پیش از این موفقیت های دیگری هم در هنر کاریکاتور داشته است. کسب 
جایزه اول جشنواره جهانی هولوکاست 2016، رتبه نخست جشنواره جهانی هنر مقاومت 
با حضور 71 کشــور دنیا 2017، رتبه اول بخش کاریکاتور چهره چهارمین جشــنواره 
بین المللی هنرهای فجر 2012، رتبه نخســت ششمین دوساالنه ملی هنرجوان سال 
1393، رتبه اول جشنواره جهانی ســیریا کارتون کشور سوریه 2015 و رتبه نخست 
هفتمین دوســاالنه جهانی طنز پاراگواجا در برزیل 2014 را در کارنامه فعالیت هنری 

خود دارد. 
در صفحــه امروز، گفت وگوی کوتاهــی با این هنرمند انجام 
دادیــم و از او دربــاره هنر کاریکاتور و تأثیــری که این هنر 
می توانــد در واکنش به وقایع روز در جامعه بگذارد، صحبت 
کردیم. فروغی در ابتدا بر رسالت هنر کاریکاتور و دغدغه مندی 
کاریکاتوریست ها تأکید کرد. او گفت: کاریکاتور رسالتی دارد 
و به واسطه این رسالت با موضوعات روز جامعه مرتبط است. 
فروغی افزود: مردم در جامعه دغدغه های بسیاری دارند و کاریکاتوریست می تواند این 
دغدغه ها را در قالب تلفیق ایده، خالقیت و هنر خود پوشش دهد.  به اعتقاد این هنرمند، 
کاریکاتور به مثابه رسانه ای عمل می کند که با اتفاق های روز جامعه مرتبط است و تا به 
حال کاریکاتوریست ها واکنش های به روز و مناسبی به اتفاق های روز جامعه نشان داده اند. 

 نشان دادن تصویر دقیق ایران به دنیا
به گفته فروغی واکنش کاریکاتوریست ها به اتفاق های روز جامعه سبب همدلی و اتحاد 
جامعه هنری در ایران و خارج از کشــور می شــود. او معتقد است: رسانه ای بودن هنر 
کاریکاتور توانسته تصویر دقیقی از ایران را در جهان به نمایش بگذارد و راهکار مناسبی 

برای جلوگیری از فریب مردم به واسطه موج اخبار دروغ دولت ها علیه ایران باشد. این 
هنرمند جوان در خصوص نگاه طنزآمیز هنر کاریکاتور به وقایع روز، گفت: بیشتر مردم 
فکر می کنند چون کاریکاتور با نگاهی طنازانه به وقایع روز نگاه می کند، پس نمی تواند 
واکنش های مؤثر و درســتی نسبت به وقایع دردناک جامعه داشته باشد، در حالی که 
کاریکاتور طنز سیاه را به نمایش می گذارد و با این ابزار روی دیگر وقایع را نشان می دهد. 

 کاریکاتور ایران در جهان رتبه باالیی دارد 
فروغی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه برای این هنر چه آرمانی در ذهن داشته و 
چرا به این هنر عالقه مند شده است، بیان کرد: به نظرم ویژگی هایی که کاریکاتور دارد 
می تواند دغدغه ها و حرف هایم را به مردم منتقل کند و تاکنون تالش کرده ام این اتفاق 

بیفتد و به این هدف ذهنی ام نزدیک شوم. 
این هنرمند جوان جایگاه و رتبه کاریکاتور ایران را نسبت به کشورهای دیگر، جایگاه قابل 
قبولی ارزیابی کرد. او تصریح کرد: کاریکاتوریست های زیادی در کشور ما فعالیت می کنند 
که حضور آن ها در جشنواره های مختلف سبب اعتبار هنرمندان این رشته هنری شده 
است. این هنرمندان تالش می کنند در جشنواره های خارجی و بین المللی شرکت کنند 

و به این صورت هنر خود و ایران را به دنیا نشان دهند. 

 نبود انجمن کاریکاتور در شهرستان ها؛ مشکل مهم کاریکاتوریست  ها
فروغی که اهل لرستان است درخصوص فعالیت کاریکاتوریست های شهرستانی و وضعیت 
این هنرمندان گفت: در گذشته به دلیل متمرکز بودن تعداد زیادی نشریه و مجله در 
تهران، تعداد کاریکاتوریست های پایتخت زیاد بود، اما در سال های اخیر، فضای مجازی 
سبب تعامل و شناخته شدن بیشتر هنرمندان شهرستان ها شده، همچنین در بسیاری 
از شهرها همچون مشهد، اصفهان و تبریز دو یا چند کاریکاتوریست که در سطح ملی و 
بین المللی فعال هستند حضور دارند که این موضوع نشان دهنده ظرفیت باال در این هنر 
است. او نبود خانه یا انجمن کاریکاتور در شهرستان ها را مشکل مهم کاریکاتوریست های 
ایران عنوان کرد و افزود: محور این هنر ایده اســت، بنابراین کاریکاتورها به مکانی نیاز 

دارند که بتوانند دور هم جمع شوند و به ایده پردازی بپردازند. کاریکاتور ابزار خاصی الزم 
ندارد، زیرا هر کدام از کاریکاتوریست ها تکنیک خاص خود را دارند. در خرم آباد خیلی 
تالش کردم تا بتوانم مکانی به عنوان خانه کاریکاتور ایجاد کنم، اما هیچ ارگانی من را 

حمایت نکرد. 

خدیجه زمانیان: بعد از همدردی نهادها، قشرها 
و صنف های مختلف با مردم حادثه دیده سیستان 
و بلوچستان، جامعه شاعران هم وارد گود شد. در 
آستانه برگزاری اختتامیه چهاردهمین جشنواره 
شــعر فجر، پویش اهدای کتاب به کتابخانه های 
مناطق ســیل زده استان سیستان و بلوچستان با 
اهدای کتاب های جشنواره شعر فجر راه اندازی شد. 
گذشــته  چهارشــنبه 
مهدی قزلی، مدیرعامل 
بنیــاد شــعر و ادبیات 
داستانی به خبرگزاری ها 
اعــالم کرد بــه  دنبال 
وقوع ســیل در استان 
سیستان و بلوچستان، تصمیم گرفتیم کتاب های 
رسیده به چهاردهمین جشنواره بین المللی شعر 
فجــر را پس از پایــان داوری، بــه کتابخانه های 
مناطق سیل زده اهدا کنیم. گویا با هماهنگی های 

بــه عمل آمده، دبیرعلمی، اعضای هیئت علمی و 
داوران چهاردهمین جشنواره شعر فجر هم اعالم 
آمادگی کرده اند که با اهدای تعدادی از کتاب های 
خود در این پویش انسان دوستانه شرکت کنند. به 
گفته دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره شعر فجر 
عالوه بر کتاب های جشنواره شعر فجر، کتاب های 
دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد هم به 

کتابخانه های مناطق سیل زده اهدا می شود. 

 آیا نیاز کنونی مردم سیستان، کتاب 
است؟ 

شــاید هر کســی این گفته های قزلی را بخواند، 
بگوید نیاز اولیه مردم سیســتان کتاب نیست، اما 
مدیرعامل بنیاد شــعر و ادبیات داستانی که دبیر 
اجرایی چهاردهمین جشنواره شعر فجر هم است، 
معتقد است هر کس در هر صنف و حوزه ای فعالیت 
می کنــد و با هر قدمی که می تواند بردارد، باید به 

سیستان و بلوچستان و مناطق سیل زده اش توجه 
کند. ما هم به عنوان شــاعر باید در این همدردی 

شریک شویم. 
این مدیر فرهنگی بــا بیان اینکه به طور قطع در 
این مقطع نیازهای اولیه مردم حادثه دیده سیستان، 
کتاب و دفتر نیست در خصوص هدفی که از این 
حرکت فرهنگی داشته است، توضیح می دهد: رفتار 
حرفه ای می طلبد، به عنوان هموطن در هر کسوت 
و مقامی که هستیم به دغدغه های هموطنانمان 
واکنش نشان دهیم. او توضیح می دهد: با توجه به 
اینکه تعدادی از کتابخانه ها و مراکز فرهنگی استان 
سیستان و بلوچستان در این سیل آسیب دیده اند 
آن چیزی که به ذهنم رسید این بوده که آنچه در 
حــوزه اجرا و توان در اختیار دارم و با جمع آوری و 
اهدای کتاب در ترمیم این وضعیت قدمی برداریم. 
این قدم شــاید بزرگ و بلند نباشــد اما نشان از 

همراهی و همدلی جامعه شاعر است. 

 برای همدردی با هموطنان به سیستان 
می رویم 

دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره شعر فجر این 
کتاب ها را ارسال نمی کند، بلکه با هیئتی متشکل از 
شاعران به همراه این کتاب ها به سیستان می روند تا 
ضمن ابراز همدردی با مردم آسیب دیده این استان، 
کتاب های شعر را هم به مردم رنج دیده و کتابخانه ها 

اهدا کنند. 

قزلی با بیان اینکه حضور در اســتان و اهدای آثار 
در آستانه اختتامیه چهاردهمین جشنواره شعر فجر 
خواهد بود، از شبکه دوستداران باشگاه کتاب خوانی، 
انجمن هایــی که در ترویــج کتاب خوانی فعالیت 
می کنند و همه مردم خواســت این نهاد را در این 
همدردی و خدمت رسانی یاری کنند تا با انجام این 
حرکت نمادین، توجه آحاد جامعه را به کمبودها و 

کاستی های این منطقه جلب کنند. 

هنرهای تجسمی

گزارش روز

ارزیابی شعرها و ترانه های سروده شده برای »حاج قاسم« در گفت وگو با  میالد عرفان پور، مدیر دفتر موسیقی حوزه هنری 

خون شهید درخت شعر مقاومت را آبیاری کرد 

آخرین اثر محمدرضا یوسفی به بازار کتاب آمد
انتشار رمانی برای نوجوانان باالی 15 سال

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: 
به تازگی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، رمانی برای نوجوانان باالی 15 سال 
منتشر کرده و به بازار کتاب فرستاده است.  این 
کتاب با عنوان »عکس یادگاری بگیریم« به قلم 
محمدرضا یوسفی، نویسنده نام آشنای کودک و 
نوجوان تألیف شده است. یکی از مادریارهای 
کانون اصالح و تربیت کشــته می شود و همه 
به بچه های کانون مشکوک اند. پای پلیس به 
داستان باز می شود و بازجویی از کودکان شروع 

می شود. داستان از زاویه دید دختری به اسم لیال روایت می شود که خودش قباًل 
در کانون بوده و حاال خبرنگار شــده است. در طول داستان مخاطب با زندگی 

کودکان و مسائل و دغدغه های آنان آشنا می شود. 
محمدرضا یوسفی در رمان »عکس یادگاری بگیریم« به موضوع کودکان کار و 
طالق و به طور کلی کودکانی پرداخته است که در مراکز اصالح و تربیت زندگی 
می کنند. او در این رمان کوشیده تا تصویری از وضعیت این کودکان در جامعه 

امروز نشان دهد.
یوسفی درباره این رمان گفته است: »داستان این کتاب قدری مستند و مبتنی 
بر حادثه  تلخی بود که برای یکی از مادریاران تهرانی پیش آمده و منجر به جان 
باختن وی شده بود؛ از این رو باید بگویم که داستان کتاب ملهم از آن حادثه 
است. این نخستین رمان من است که برای نوشتن آن دست به پژوهش زدم؛ 
چراکه می خواستم وجوه استنادی آن قوی تر باشد. این کتاب را به آن مادریار 

مقتول تقدیم می کنم«. 

»زنده باد مرگ نارنجی« خواندنی شد 
نیســتان: رمان »زنده باد مرگ نارنجی« به 
قلم فاطمه احمدی و در قالب نخســتین اثر 
داستانی بلند این نویســنده جوان وارد بازار 
کتاب شده است. فاطمه احمدی در این رمان 
داستانی معمایی درباره یک نویسنده، قتل او و 
پیامدهای آن و در نهایت کشف راز این ماجرا 
را بازخوانی کرده است. داستان هایی که دارای 
تم جنایی هستند در سال های اخیر در ایران با 
استقبال قابل توجهی روبه رو بوده و این مسئله 

به ویژه در حوزه ترجمه قابل توجه است. 
احمدی چند داستان را در دل هم در رمان خود پیش می برد و شخصیت هایی 
خلق می کند که در کنار راوی، مخاطب مایل است به سرنوشت هر کدام از آن ها 
به شــکلی دقیق پی  ببرد و فرجامشان را کنترل کند. نویسنده فصول داستان 
خود را با عبارت هایی که پهلو به شعر می زند به هم پیوند زده که هم مخاطب 
را با فضایی وهمی و معمایی همراه می ســازد و هم در ایجاد فضایی خاص و 

ساختارشکن نیز بی تأثیر نبوه است.
راوی همچنین هر یک از فصول این اثر را مانند یک پرونده به یکدیگر متصل 
کرده و مشخصات آن پرونده را نیز در قالب نوشتاری خالصه در ابتدای فصل 

بازگو کرده است.
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قطعه »قاســم هنوز زنده است« با صدای »غالمرضا صنعتگر« و 
آهنگ ســازی »محمدرضا چراغعلی« با شعر »میالد عرفان پور« 
توســط مرکز موســیقی و روابط عمومی حوزه هنری به مناسبت شهادت 
ســردار سپهبد قاسم سلیمانی تولید شد.  این اثر با مشارکت حوزه هنری 

مرکز سیستان و بلوچستان تولید شده است. آرمین سلطانی، تصویربرداری 
ویدئو کلیپ این اثر را برعهده داشته است. مرکز موسیقی حوزه هنری این 
اثر را به مقام بلند شهید راه اسالم و انقالب »سردار سپهبد قاسم سلیمانی«، 

رهبر عزیز، خانواده شهید و مردم داغ دیده تقدیم کرد.

ساخت نماهنگ »قاسم هنوز زنده است« با شعر میالد عرفان پور
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