
بنی آدم اعضای یکدیگرند
»چانگ هوا« ســفیر چین در تهران در 
پی ابتالی چند نفــر در ایران به ویروس 
کرونــا، در صفحه توییترش با انتشــار 
تصاویری از پرچم  ایران و چین و شــعر 
سعدی که بنی آدم اعضای یکدیگرند که 
در آفرینش ز یک گوهرند، نوشــت: »در 
مبارزه با کووید-۱۹، ملت چین در کنار 
ملت ایران می ایستد«. گفتنی اســت، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران ســوم بهمن ماه در ابتدای شیوع کرونا در چین در پیامی توییتری به 
زبان چینی نوشته بود: »... علیرغم مشکل پیش آمده، ایران همواره در کنار 

مردم چین بوده است«.

می آیم چون...
کاربران فضای مجــازی همزمان با آغاز 
انتخابات مجلس، هشتگ های #انتخابات، 
#رأی_میدهم-چون  و  #می_ آیم-چون 
را در توییتر فارسی ترند کردند. کاربری 
نوشــته اســت: » دلیل این همه تأکید 
اپوزیســیون برای رأی ندادن، قوی ترین 
دلیل برای اثبات واقعی بودن انتخابات در 
ایران اســت. در لیبِی قذافی و عراِق صدام، کسی دعوت به تحریم انتخابات 
نمی کرد؛ چون اساساً حکومت هر نتیجه ای که می خواست، می گرفت اما اینجا 
ایران است و نتیجه  انتخابات، واقعاً رأی مردم است«. کاربر دیگری هم نوشته 
است: »می آیم چون رأی من پشتوانه  کشورمه تا در برابر بدخواهان این مردم 

سربلند و باصالبت تر از همیشه بایسته«.

توصیه های وزارت بهداشت را مبنا قرار دهیم
پس از جان باختــن دو نفر از هموطنان 
قمی با ویروس کرونا و سوءاستفاده برخی 
از رســانه های آن طرف آبی از این ماجرا، 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی در صفحه توییترش نوشت: »از 
مراجع، مدیران حوزه و تولیت های مراکز 
مذهبی خاضعانه می خواهم که در مواجهه 
بــا کرونا در مراکز تحت تدبیر، توصیه های وزارت بهداشــت، درمان و علوم 
پزشــکی را مبنا قرار دهند و از هرگونه تصمیم اختصاصی پرهیز کنند. مباد 

بهانه دیگری برای دین گریزی و دین ستیزی پدید آوریم«.

به درد بمباران مسلمانان نمی خورد
ساکن  تحلیلگرسیاســی  علیزاده  علی 
لندن در واکنش بــه بی اهمیت جلوه 
دادن خبر حملــه  گروه های افراطی به 
مسلمانان توسط بی بی سی، در صفحه 
توییترش نوشت: »در آلمان تروریستها 
وارد کافه شــده با تیراندازی ۹شهروند 
را کشته اند. اما تروریستها سفید بودند 
و قربانیان مهاجر مســلمان. خبر به درد لشکرکشــی به خاورمیانه نفتی 
و بمباران مســلمانان نمی خورد. پس »بی بی ســی« بجای تبدیلش به 
خبر اول، با ظرافت، بدون آنکه سانســورش کند، به حاشیه می راندش و 

بی اهمیتش می کند«.

 محمد تربت زاده خیلی هایمان حاال کرونا را بهتر از کف 
دستمان می شناسیم و به خوبی می دانیم که این ویروس 
خیلی ضعیف تر از آنفلوانزاهای فصلی اســت که یکی از 
نمونه های آن همین چند ماه پیش در کشــورمان شایع 
شده بود. خیلی هایمان حتی این را هم می دانیم که کرونا 
در مقایسه با سایر ویروس ها و آنفلوانزاهای شایع شده در 
طول سال، تلفات بسیار پایین تری دارد و برخالف شایعه ها 
تا به حال یک کودک هم در اثر آن فوت نکرده و بسیاری 
از مرگ و میرهای کرونا مربوط به افرادی بوده که مشکالت 
دیابتی و ضعف سیستم تنفسی داشته اند. با این وجود اما 
انگار فضای خبری ای که در اثر گســترش ویروس کرونا 
در جهان شــکل گرفته، اهالی فضای مجازی را به قدری 
ترسانده که خیلی هایشان بدون توجه به محتوای مطالب 
منتشر شده در این فضا، ناخواسته به گسترش شایعه ها 
دامن می زنند. این موضوع در کنار بازی های رسانه ای، از 
»کرونا« غول بی شاخ و دمی ساخته که به خیال خیلی ها، 
قرار است به خاک سیاه بنشاندمان! به همین خاطر زیاد 
بیراه نیست اگر نگاهی بیندازیم به ماجرای ورود کرونا به 
کشورمان و حواشی و شایعه هایی که به دنبال آن فضای 

مجازی را اشباع کردند. 

 شایعه های مجازی
ظهر چهارشــنبه بود که کیانوش جهانپور، رئیس مرکز 
روابط عمومی وزارت بهداشــت اعالم کرد نتایج آزمایش 
اولیه دو مورد مشکوک ابتال به کرونا در قم مثبت گزارش 

شده است.
جهانپور در توضیح این موضوع گفته بود: »ظرف دو روز 
گذشــته موارد مشکوک به ابتال به ویروس کرونا در شهر 
قم مشاهده شــد که به محض دریافت گزارش، تیم های 
شناسایی و مدیریت بیماری های واگیر و تیم های واکنش 
سریع در شهر قم مستقر شده و طبق پروتکل های موجود 
افراد مشــکوک تحت ایزوالســیون قرار گرفته و از آن ها 
نمونه آزمایشگاهی اخذ شد. در میان نمونه های ارسالی، 
آزمایشــگاه مرجع، دقایقی پیش نتایج آزمایش اولیه دو 
مورد از موارد مشــکوک را از نظر ابتــال به ویروس کرونا 
 B مثبت گزارش کرده و برخی موارد نیز آنفلوانزای تیپ

اعالم شده است«.
پس از این بود که خبر ورود »کرونا« به کشــورمان مثل 
بمب در فضای مجازی و رسانه ای جهان منفجر شد. کار 
اما زمانی باال گرفت که رسانه ها اعالم کردند دو فرد مبتال 
به کرونا در قم، شهروند همین شهر هستند و در چند ماه 
اخیر هیچ سفر خارجی و داخلی ای نداشته اند. چند ساعت 
بعد هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر درگذشت دو 
بیمار مبتال به کرونا را اعالم کرد تا انواع و اقسام شایعه ها 
مثل خوره به جان فضای مجازی بیفتند. از گسترش کرونا 
در کشور بگیر تا قرنطینه مردم قم و مرگ هزاران نفر بر اثر 

کرونا در گوشه و کنار ایران!

ماجرای حضور یگان ویژه در قم
احتماالً شما هم تصاویر حضور نیروهای یگان ویژه در شهر 
قم را دیده بودید. تصاویری که اولین بار توسط بی بی سی 
و ایران اینترنشنال در فضای مجازی منتشر شد. درحالی 
که این رسانه ها اعالم کرده بودند نیروهای یگان ویژه برای 
قرنطینه کردن شهر به این شهر رفته اند، سرهنگ مهرداد 
حاجی زاده، معاون فرماندهی انتظامی استان قم شایعه ها و 
برخی تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اعزام 
یگان ویژه از تهران به قم و حضور این یگان در اســتان را 

نادرســت خواند و آن را تکذیب کرد. در کنار این ماجرا، 
شایعاتی هم درباره انتقال بیماران مبتال به کرونا از قم به 
تهران به دلیل کمبود امکانات در فضای مجازی منتشــر 
شــده بود که دکتر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، درباره این ماجرا 
گفته بود: »قبل از اینکه کرونا در قم تشخیص داده شود، 
برخی افراد خودشــان به بیمارستان های تهران مراجعه 
کردند. در عین حال بــه طور کلی پنج مورد بیمار از قم 
به تهران منتقل شــده بود، اما از زمانی که تشخیص در 
قم قطعی شد، بیمارستان قم فعال شده و دیگر بیماران 

را منتقل نمی کنند«.

کرونا به معنای مرگ نیست
فقط چند ســاعت پس از ورود کرونا بــه قم، اخباری در 
ارتباط با شــیوع این ویروس در شــهرهای دیگری مثل 
قزوین، بابل، مشهد و حتی تهران در فضای مجازی منتشر 
شد. چاشنی این شایعه ها هم استوری های اینستاگرامی 
کســانی بود که ادعــا می کردنــد جــزو کادر درمانی 
بیمارستان های بزرگ کشور هستند. هرچند بسیاری از 
این ادعاهای مجازی بعدها تکذیب شد، اما انتشار تصاویری 
از حضور مأموران اورژانس با لباس مخصوص در شهرهای 
مختلف به خصوص تهران، یک بار دیگر به شایعه ها مربوط 
به گسترش کرونا در کشور دامن زد. در این میان، فیلمی 
هم از انتقال یک بیمار مبتال به کرونا در مقابل بیمارستان 
فرمانیه تهران منتشــر شد که حسابی در فضای مجازی 

سروصدا به راه انداخته بود.
اگرچه این عکس و فیلم ها هنوز به طور گسترده در فضای 
مجازی بازنشر می شوند، اما بد نیست بدانید که مجتبی 
خالدی، سخنگوی اورژانس کشور در اینباره گفته است: 
»اورژانس در آماده باش کامل به سر می برد و دلیلی ندارد 
هرکس را در شهر با لباس مخصوص دیدیم فوراً این فرضیه 
در ذهن ما شــکل بگیرد که در حال انتقال فرد مبتال به 
کرونا ویروس هستند. بیشتر افراد مشکوک به کروناویروس 
مبتال به آنفلوانزا بودند. از طرفی بســیاری از مبتالیان به 
کروناویروس در کشور چین درمان شده و این بیماری الزاماً 

به معنای مرگ فرد نیست.
خالدی همچنین درباره فیلم معروف از مقابل بیمارستان 
فرمانیه تهران هم گفته اســت: »بیمارستان فرمانیه جزو 
بیمارستان های مشخص شده برای انتقال افراد مشکوک 

به کرونا نیست«.

استفاده از ماسک تأثیری ندارد
پس از اینکه مســئوالن اعالم کردند تعداد افراد مبتال به 
کرونا در کشــور تا حدودی افزایش پیدا کرده و پای این 
ویروس به شهرهای دیگری مثل بابل هم باز شده است، 
مــردم برای خریــد ماســک و ژل ضدعفونی کننده، به 
داروخانه ها هجوم بردند. همین هجوم ناگهانی هم موجب 
شد ژل و ماسک در بسیاری از مراکز درمانی و بهداشتی 
نایاب شــود. پس از این بود که رسانه های آن طرف آبی و 
برخی از فعاالن مجازی شروع به مانور دادن بر روی اهدای 
چند میلیون ماسک به چین توسط کشورمان کردند. یکی 
از فعاالن مجازی به نام »شاهین صمدپور« با انتشار فیلمی 
از مراجعه اش به چندین داروخانه و نبود ماسک در آن ها، 
از مسئوالن بابت اهدای ماسک به چین گالیه می کند. این 
درحالی است که مسئوالن اعالم کرده اند تولید ماسک به 
میزان ۱/5 میلیون در روز، در کشورمان افزایش یافته است.
گذشته از این اما بد نیست بدانید طبق اعالم متخصصان، 

استفاده از ماسک آنچنان تأثیری در جلوگیری از ابتال به 
کرونا ندارد و استفاده از آن به کسانی توصیه می شود که 
عالئم شــبیه به کرونا دارند. متخصصان این حوزه اعالم 
کرده اند که ماسک های موجود در داروخانه ها نمی توانند 
مانع ورود ویروس کرونا به دهان و بینی شوند و حتی در 
مواردی استفاده از ماسک به علت آنکه فضایی مرطوب و 
گرم را روی صورت ایجاد می کند، می تواند به مبتال شدن 
به کرونا هم کمک کند! این متخصصان در عوض پیشنهاد 
کرده اند که از دستکش های یکبار مصرف استفاده کنید، 
دست هایتان را مرتب بشویید و به هیچ وجه به دهان، بینی 

و چشم هایتان دست نزنید.

کارگرهای چینی مقصرند؟
هرچند هنوز مسئوالن دلیل اصلی شیوع کرونا در قم را 
اعالم نکرده اند، اما شایعه سازان مجازی تا دلتان بخواهد 
دالیل ورود کرونا به کشــورمان را ریشه یابی کرده اند! 
بسیاری از اهالی فضای مجازی معتقدند همه چیز زیر 
سر کارگران چینی بوده که در قم مشغول به کار بودند. 
کســانی که معتقدند شــیوع کرونا با حضور چینی ها 
در ایــران ارتباط دارد، مســئوالن محلی را مقصر این 
موضوع می دانند که مقدمات خروج چینی ها از کشور یا 

قرنطینه آن ها را فراهم نکرده اند. 
برخی ها هم انگشــت اتهــام را به ســمت هواپیمایی 
»ماهــان« می گیرند. این شــرکت هواپیمایی از حدود 
یک ماه پیش بابت تداوم پروازهایش به چین زیرفشار 
رســانه ای قرار دارد و بارها اعالم کرده که پروازهایش 
به چین متوقف شــده، اما اهالــی فضای مجازی هربار 
مدارکی را علیه ادعای ماهان منتشــر کرده اند. پس از 
شیوع کرونا در کشورمان یک بار دیگر فشارهای مجازی 
علیه این شرکت هواپیمایی باال گرفته است. مسئوالن 
این شــرکت هم که پس از تکذیب تداوم پروازهایشان 
به چین، با مــدارک معتبر اهالی فضای مجازی مواجه 
شدند، اعالم کردند پروازها فقط برای انتقال ماسک های 

اهدایی ایران به چین در جریان بوده است!

ویروس هوشمند
از طرف دیگر خیلی ها هم شــیوع کرونا در کشورمان 
را کار غربی هــا می دانند! این دســته از اهالی فضای 
مجازی معتقدند اینکه شیوع کرونا همزمان شده است 
با زمان برگزاری انتخابات در کشــورمان، هیچ جوره 
نمی تواند اتفاقی باشد. نمونه اش علی اکبر رائفی پور که 
در اینباره در توییترش نوشــته است: »عجب ویروس 
هوشمندی است این کرونا! دقیقاً روز قبل از انتخابات 
سروکله اش در ایران پیدا شده و البد به زودی خواهند 
گفــت یکی از راه های انتقال این ویروس شــرکت در 
صف های انتخابات و انگشــت در جوهر استامپ زدن 
اســت. به چه دریوزگی افتاده انــد آمریکایی ها و چه 

تقالیی می کنند پاسورهای داخلی شان«.
با تمام این تفاسیر اما کارشناس ها اعالم کرده اند اگرچه 
نباید از کرونا ترسید، اما نباید آن را هم دست کم گرفت. 
دستورعمل های پیشــگیری از کرونا که در استفاده از 
ویتامین ث، شست وشــوی دست ها و اجتناب از دست 
دادن با دیگــران خالصه می شــود را احتماالً به طور 
گســترده در فضای مجازی خوانده اید؛ پس خودتان را 
در مقابل شایعات مجازی نبازید، فعالیت های خارج از 
خانه را کاهش دهید و به توصیه های بهداشتی وزارت 

بهداشت و متخصصان این حوزه عمل کنید.

ماجرای برادِر بیمار مبتال به کرونا

قدس زندگی: خب... باالخره کرونا همان طور که انتظار می رفت و برخی 
مسئوالن هم گفته بودند، به ایران رسید. 

هر چند که شایعه هایش خیلی پیش از این ها شهرهای ایران را درنوردیده 
و تلفات هم گرفته بود! منتها ویروس شــایعه، قدرت تکثیر و اشــاعه اش 
خیلی بیشــتر از کروناســت. همزمان با تأیید خبر ابتال و مرگ دو بیمار 
در قم، شــایعات مربوط به این خبر هم، سروکله شان پیدا شد. نمونه اش 
ویدئویــی از مصاحبه فردی که می گفتند برادر یکی از اولین مبتالیان به 
کرونا در قم است. در این فیلم و مطالبی که همراهش منتشر شد، به نقل 
از دکتر موالیی گفته شده بود که تا یک هفته پس از بستری، از برادرش 
تســت کرونا گرفته نشده بوده و بیمارستان محل بستری برادرش در قم 
ایزوله نبوده اســت! خبرگزاری فارس دیروز در این باره نوشــت: »فیلم و 
گفت وگوی منتســب به برادر اولین بیمار کرونایی در قم که توسط یکی 
از خبرگزاری ها منتشــر شــده بود و »رکنا« هم آن را بازنشر کرده است 

تکذیب شد«.
خبرگــزاری رکنا هم با توضیح اینکه مطلب را به نقل از رســانه ای دیگر 
بازنشــر داده، نوشت: برای اطالعات بیشــتر سعی کردیم تا با برادر بیمار 
جانباخته گفت وگویی انجام دهیم که متأسفانه در دسترس نبود تا اینکه 
یکی از آشنایان نزدیک به این خانواده با اعالم تکذیب این مصاحبه اعالم 
داشــت دکتر محمد موالیی هیچ گونه گفت وگویــی انجام نداده و فیلم 

منتشره نیز ارتباطی با بیمار کرونایی جانباخته در قم ندارد.

یعنی تا این حد!
انگار  قدس زندگی: شــبکه های وهابی 
زده اند به ســیم آخِر ایران ســتیزی! بعد 
از اینکه وزارت بهداشــت مرگ دو بیمار 
مبتال به کرونا در ایران را تأیید کرد، توقع 
داشتیم که ضد انقالب داخلی و خارجی 
و جوگیر های فضای مجازی شــروع به آه 
و ناله و شایعه سازی درباره شیوع گسترده 

کرونا در ایران کنند، اما توقع نداشتیم میان این همه شبکه و رسانه ضد ایرانی، 
کســی مثل وهابی ها پیدا شود که با اعالم خبر ورود کرونا به ایران، شروع به 
ابراز شادی و شادمانی کند! باشگاه خبرنگاران جوان دیروز فیلمی از خوشحالی 
شبکه خارجی وهابی برای این خبر در فضای مجازی را منتشر کرد. بر اساس 
این ویدئو، اخبار عجیب و غریب و دروغ هایی درباره شــیوع ویروس کرونا در 
ایران در این شبکه بازگو می شود؛ فرد مصاحبه شونده تعداد جانباختگان بر اثر 
این ویروس در قم را ۸۰۰ نفر عنوان کرده و از شیوع این بیماری در شهر های 

مشهد و شیراز خبر می دهد.

 مجازآباد
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ورزش
 جلسه مهم در وزارت ورزش 

برای جلوگیری از شیوع بیماری عجیب

 سایه کرونا 
روی سر ورزش ایران!

درخواست کاندیداهای ریاست فوتبال از وزیر خبرساز شد

آل اشپورت در بن بست 
انتخابات فدراسیون!

 گفت وگو با تیمور آقامحمدی، به انگیزه انتشار  »رونی یک پیانو قورت داده«

معطل نکنید و کتابم را بخوانید!

زود، دیِر دیر می شود!

رقیه توسلی: خود شهر فرنگ است بیمارستان، بس که تویش سوژه پرسه 
می زند. مثل دیروز که ســه داســتان واقعی، آنجا دوره ام می کنند اما ترجیح 

می دهم دوتایشان را رها و از یکی شان که دّقم داد، نگذرم.
دیروز مــی روم برای تزریقات. یکی از رفقای فابریک، فرشــته ســپیدپوش 
بیمارستان است. کمی گپ می زنیم در ایستگاه پرستاری و یک چای فالسکی 

هم میهمانم می کند و بی مقدمه سر درد دلش باز می شود.
ماجرای پیرمرد ۸۰ ساله ای را برایم تعریف می کند که قبل از رفتن به اتاق عمل، 
بین همه پرستاران موبایلش را یواشکی می دهد به او و تقاضا می کند اگر زیر جراحی 
دوام نیاوردم و از دنیا رفتم لطفاً با این شــماره تماس بگیر که جنازه ام نماند روی 
زمین. تأکید هم می کند با گوشی خودت زنگ بزن. او به موبایل من جواب نمی دهد.

که ازقضا دوست بزرگوار هم چند سؤال می کند که جواب تک تکشان که چیده 
می شود کنار هم، غمگین ترین قصه عالم رقم می خورد... اینکه گویا پیرمرد از داِر 

دنیا فقط یک پسر دارد که ایشان هم سال هاست با پدر، قهر است. 
دیروز وقتی خداحافظی می کردم، پیرمرد هنوز پشت اتاق عمل منتظر نوبتش 
بود. امروز صبح که می روم سراغ شارژر، دفترچه پزشکی را روی میز می بینم و 

متعاقبش یاد آن پدرِ بیمار می افتم و قلبم شروع می کند به تاپ تاپ.
شــماره رفیق را می گذارم روی تماس. جــواب نمی دهد. دوباره زنگ می زنم، 

برنمی دارد. 2۰ ثانیه بعد پیامک می آید.
کاش بعضی از پیامک ها را باز نکنیم... اصالً پوست کنده بگویم بعضی خبرها 
داغ می زنند... چشم هایم را می بندم و همزمان به چند کلمه فکر می کنم؛ پسر، 
پدر، زود، دیر.. به این هم فکر می کنم عشق چرا همیشه جهان پهلوان نیست؟

بیمارستان نوشت: تــوی گوگل سرچ می کنم، همه پسرها و پدرها یک روز 
تمام می شوند، مگر نه؟

الشرطه و الوحده را درتهران می بریم

 زکی پور: تا آخرین روز 
برای قهرمانی می جنگیم

سنا
/ ای

بی
را

ظه
د 

حم
س: ا

عک

باور می کنید؟

باالتر از دروغ

روزمره  نگاری

نگاهی به شایعه ها و حواشی ورود ویروس کرونا به کشورمان

»کرونا« شاخ و دم ندارد
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سینا حسینی: همزمان با انتشــار اخبار رسمی مبنی 
بر مشاهده ویروس کرونا در برخی نقاط کشور مدیران 
ارشد وزارت ورزش به منظور جلوگیری از گسترش این 
ویروس و روش های پیشگیری، روز پنجشنبه جلسه ای را 
در سئول شمالی تشکیل دادند تا با اخذ تصمیمات مهم، 
سالمت ورزشــکاران و هواداران عالقه مند به ورزش را 
حفظ کنند. هرچند هنوز از خروجی این نشست تاکنون 
خبر رسمی در رسانه های گروهی منتشر نشده است اما 
شنیده می شــود با توجه به فراگیری برخی رشته های 
ورزشــی که در فضای عمومی برگزار می شــود وزارت 
ورزش با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی قصد دارند 
از صبح)امروز( شنبه تدابیر ویژه ای در محیط ها و اماکن 
ورزشــی در نظر بگیرند تا کمترین آســیب به خانواده 

ورزش و عالقه مندان به ورزش وارد شود.
فدراســیون های فوتبال، بســکتبال، والیبال به دلیل 
برگزاری رقابت های لیگ برتر خود مأموریتی دو چندان 
ســخت در این ارتباط دارند تا در محیط های ورزشــی 
درگیر با مسابقات خود ســاز و کار مناسبی را در اختیار 
بگیرند تا روش های پیشــگیری از شیوع این ویروس را 
برای ورزشکاران شاغل در لیگ های ورزشی و هواداران 

خود را مهیا کنند.
از آنجا که اســتقبال از مســابقات لیگ برتر فوتبال به 
نسبت سایر رشته های ورزشــی بیشتر است، مأموریت 
تعریف شــده برای فدراســیون فوتبال ویژه تر از بقیه 
فدراســیون های درگیر با این حرکت اســت، از این رو 
پیش بینی می شــود ســه مســابقه باقیمانده از هفته 
 بیســتم رقابت های لیگ برتر فوتبال بــا تدابیر خاصی 

برگزار شود.

  مهدی: منتظر ابالغ وزارت ورزش هستیم
سهیل مهدی رئیس کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر 
فوتبال در گفت و گو با خبرنــگار قدس می گوید: »هنوز 
دستورعمل خاصی به دست ما نرسیده اما من هم شنیدم 
که جلساتی در این رابطه تشکیل شده است و قرار است 
)امروز( شــنبه این ابالغیه به دست ما برسد، مطمئناً به 
محض دسترســی به این ابالغیه و دســتورعمل تدابیر 
خاص و ویژه ای به کار گرفته خواهد شد تا اطالع رسانی 
دقیق به میزبانی های سه بازی باقیمانده از هفته بیستم 

صورت گیرد«.
وی در پاسخ به این پرســش که مفاد این دستورعمل به 
چه ترتیبی است گفت: »من هنوز دستورعمل مذکور را 

ندیدم، برای اطالع بیشتر باید منتظر بمانیم که خروجی 
جلسه به صورت رسمی منتشر شــود بی گمان کمیته 
پزشکی فدراسیون فوتبال با هماهنگی فدراسیون پزشکی 
ورزشی تمامی راه های جلوگیری از شیوع و گسترش این 
ویروس را تعیین خواهند کرد تا عالقه مندان به فوتبال از 

هرگونه خطر در امان بمانند«.

 علوی: هواداران نکات بهداشتی را رعایت کنند
امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال 
نیز با تأیید برگزاری جلســه مذکــور در وزارت ورزش 
و جوانان به خبرنگار ما گفت: »هنوز دســتورعمل این 
کارگروه در اختیار ما قرار نگرفته است اما از آنجا که تأکید 
وزیر ورزش بر حفظ سالمت اهالی ورزش به ویژه هواداران 
و ورزشکاران صورت گرفته بی گمان امروز صبح این نامه 
به دست ما خواهد رســید و همزمان اطالع رسانی الزم 

صورت خواهد گرفت«.
وی در ادامــه گفــت: »بــا توجه بــه برگــزاری دیدار 

سپاهان - پرسپولیس و  استقالل- ذوب آهن و استقبال 
قابل پیش بینی هواداران از این دو بازی مطمئناً موضوع 
با حساسیت ویژه ای دنبال خواهد شد، البته انتظار ما از 
هواداران محترم فوتبال نیز این اســت که خود نیز نکات 
ایمنی و بهداشــتی را رعایت کنند تــا کمترین خطری 

سالمت آن ها را تهدید کند«.

 آمادگی ورزشگاه امام رضا )ع( برای میزبانی 
هرچند هنوز فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان 
در این رابطه موضع گیری رســمی نداشــتند و احتماالً 
روز شــنبه در این ارتباط تصمیم گیری خواهد کرد، اما 
مؤسسه تربیت بدنی آســتان قدس برای هوادارانی که 
قصد دارند بازی شهرخودرو – نفت مسجد سلیمان را در 
ورزشگاه امام رضا)ع( از نزدیک تماشا کنند قصد دارند 
روش های جلوگیری و پیشــگیری از ایــن بیماری را از 
طریق آموزش های شهروندی به هواداران اطالع رسانی 
کنند و قبل از ورود بروشورهای نکات ایمنی را در اختیار 

هواداران قرار دهند.
مجید موالیی مدیر روابط عمومی تربیت بدنی آســتان 
قدس با تأیید این مطلب بــه خبرنگار ما گفت: »با توجه 
به توصیه های صورت گرفته از سوی مدیریت مجموعه 
بنرهای اطالع رسانی و نکات آموزشی را برای عالقه مندان 
در محل های مختلف نصب خواهیم کرد، همچنین کلیه 
سرویس های بهداشــتی و عمومی ورزشــگاه ها را ضد 
عفونی کردیم تا تماشاگران در محیطی امن و سالمت به 
تماشای فوتبال بپردازند، البته انتظار می رود عالقه مندان 
به فوتبال خود نیز توصیه های پزشکی و مسائل اولیه را 
رعایت کنند تا خدای ناکرده خطری ســالمت آن ها را 

تهدید نکند«.
برای اطالع از آخرین تصمیــم وزارت ورزش و جوانان 
با مازیــار ناظمــی مدیــرکل روابط عمومــی وزارت 
ورزش نیز تمــاس گرفتیم امــا وی پاســخ تلفن خود 
 را نداد تــا ســکوت وزارت ورزش در این ماجــرا تداوم 

داشته باشد.

جلسه مهم در وزارت ورزش برای جلوگیری از شیوع بیماری عجیب

سایه کرونا روی سر ورزش ایران!

رونمایی از پنالتی زن جدید استقالل
ورزش: گفته می شود کادرفنی استقالل پس از ناکامی های اخیر، قصد دارند از این 
به بعد پنالتی های تیمشان را به امیر ارسالن مطهری که در بازی های گذشته آمار 

گلزنی فوق العاده ای برجا گذاشته بدهند. 
مطهری در غیاب قائدی و دیاباته به خوبی نقش یک مهاجم گلزن را در خط حمله 
آبی پوشان ایفا کرده و باید دید عملکرد این مهاجم فرصت طلب در ضربات پنالتی 

چگونه خواهد بود.
امیرارسالن مطهری تا به این جای لیگ 8 گل برای استقالل به ثمر رسانده است.

دردسر کرونا برای بشار رسن
ورزش: عراقی ها پیگیر وضعیت هافبک خارجی پرسپولیس هستند.

به نقل از سایت المعلومه عراق، بهروز دژبود مدیر برنامه های بشار رسن اعالم کرد که خطر بزرگی 
از کرونا در ایران وجود ندارد. دژبود گفت: وزارت بهداشت ایران چند مورد بیماری کرونا را در 
بعضی از شهر ها ثبت کرده است، ولی این مسئله بزرگی نیست. لیگ ایران ادامه دارد و نشانه ای 
از به تعویق افتادن این مسابقات وجود ندارد. شهر هایی که کرونا در آن وجود دارد در لیگ برتر 
تیم ندارند. مدیر برنامه بشار رسن در پایان گفت: با موکلم بشار رسن صحبت کردم. اوضاع در 

تهران و اغلب شهر های ایران عادی است.

AFC: علیپور چهارمین بازیکن برتر هفته آسیا
ورزش: مهاجم پرسپولیس با دبل برابر شارجه در رده چهارم برترین بازیکنان این هفته فوتبال آسیا 
قرار گرفت. پرسپولیس در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا نیز نتوانست به پیروزی برسد 
و برابر شارجه به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد. هر دو گل پرسپولیس را در این دیدار علی علیپور به ثمر 
رساند. مهاجم پرسپولیس با زدن این دو گل در مسابقه برابر شارجه توانست در رده چهارم برترین 

بازیکنان این هفته فوتبال آسیا از دید سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا لقب گیرد.
بهترین بازیکن این هفته لیگ قهرمانان، تروهیتو ناکاگاوا مهاجم یوکوهاما مارینوس در رده نخست 
قرار گرفت و بافه تمبی گومیس مهاجم الهالل و اکرم عفیف قطری در رده های دوم و سوم هستند.

ترابی در میان بهترین های هفته دوم لیگ قهرمانان 
ورزش: هافبک پرسپولیس در میان هشــت بازیکن برتر هفته دوم مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت.
سایت »فاکس اسپورت« با اتمام هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هشت 
بازیکن برتر این هفته را از دیدش معرفی کرد. مهدی ترابی، هافبک پرســپولیس 
با عملکرد خوبش در دیدار با الشارجه در میان هشــت بازیکن برتر این هفته قرار 
گرفت. دیدار شاگردان گل محمدی با الشــارجه امارات با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به 

پایان رسید.

ورزش: با توجه به مشــخص نبودن رئیس فدراسیون 
فوتبال وضعیت ادامه همکاری این فدراسیون با شرکت 

آل اشپورت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
درحالی که از زمــان آغاز همکاری مجدد فدراســیون 
فوتبال ایران با شرکت آل اشــپورت برای تأمین البسه 
تیم ملی بزرگساالن، صحبت های زیادی از سوی مدیران 
فدراســیون و مدیر بخش خاورمیانه این شرکت درباره 
طراحی پیراهن های جدید و اختصاصی تیم ملی از دور 
برگشت مرحله دوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ مطرح 
شــده بود و حتی طرفین اعالم کرده بودند پیراهن های 
جدید به زودی رونمایی می شود، اما به نظر می رسد این 

موضوع به صورت موقت منتفی شده باشد.
با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال این روز ها بدون رئیس 
اداره می شود و رئیس جدید آن در مجمع انتخاباتی ۲۵ 
اسفند مشخص خواهد شد، وضعیت همکاری آل اشپورت 
با فدراسیون مبهم است و به همین دلیل بازیکنان تیم ملی 
در چهار دیدار آتی شان مقابل هنگ کنگ، کامبوج، عراق 

و بحرین با همان لباس های قبلی بازی می کنند.

طرح های جدی در جیب ساکت
البته شرکت آل اشپورت آماده است تا با معرفی رئیس 
جدید فدراســیون و فراهم شدن شرایط ادامه همکاری 

اقدام به طراحی لباس های جدید برای تیم ملی کند.
اما محمد صادق درودگر، رئیس سازمان اقتصادی فوتبال 
ایران مدتی قبل درباره زمان رونمایــی از پیراهن های 
جدید تیم ملی گفت: ما مبلغی به آل اشــپورت بدهکار 
هستیم که البته ارتباطی به قرارداد جدید ندارد و مربوط 
به گذشته است، چراکه این شرکت طبق قرارداد جدید 
لباس ها را به صورت رایگان تولیــد می کند. اکنون هم 
مشکل خاصی وجود ندارد و کار ها در حال انجام است. 
حتی نمونه کار لباس جدید تیم ملی را محمدرضا ساکت 
به صورت پلمب شده در اختیار دارد و ما هم به زودی آن 

مبلغ را پرداخت می کنیم.

 نارضایتی ملی پوشان 
البته یک نکتــه مهم دیگر نیز در ایــن بین وجود دارد 
که بازیکنان تیم ملی نســبت به کیفیت پائین البســه 
آل اشپورت به شدت اعتراض دارند و معتقدند این البسه 
کیفیت فنی باالیی ندارد از این رو باید این برند تولیدی 
تغییر کند، فدراسیون فوتبال هنوز نسبت به این اعتراض 
واکنشی نشان نداده اما به نظر می آید با توجه به حجم 
اعتراض ها به کیفیت البسه مذکور میل چندانی نسبت 
به استفاده از این البسه ورزشی از سوی فوتبالی ها وجود 
ندارد ولی مدیران فدراسیون به واسطه وجود تحریم های 
ظالمانه علیه کشــورمان و نبود بودجه کافی برای عقد 
قرارداد جدید با برنده های معتبر فعاًل تصمیم گیری در 
این رابطه را به بعد از مجمع انتخاباتی اسفند ماه موکول 
 کردند تا رئیس جدیــد در این رابطــه تصمیم گیری 

کند. 

 درخواست ویژه از وزیر
گفته می شود برخی کاندیداهای پست ریاست از وزارت 
ورزش و جوانان درخواست کردند تا تعیین تکلیف نهایی 
انتخابات از هرگونه امضای قــراردادی با مجموعه های 
ورزشی خودداری شــود تا رئیس جدید با تعهدات غیر 
منطقی مواجه نشــود به همین دلیل وزارت ورزش به 
صورت نامحســوس به بهاروند اعالم کــرده فعاًل هیچ 
قراردادی امضا نشود تا سرنوشت صندلی رئیس مشخص 

شود تا رئیس بعدی برای فوتبال تصمیم گیری کند.
به نظر می رسد طرف غیر ایرانی این قرارداد منتظر است 
تا با رونمایی از رئیس جدید فدراســیون در نخســتین 
مالقات خود با مدیریت جدید سرنوشــت این قرارداد و 
ادامه همکاری روشن شــود تا با امضای قرارداد جدید 

سرنوشت قرارداد مالی خود را روشن کند.

امیرمحمد سلطان پور: یوونتوس در این فصل در شرایطی 
قرار دارد که می تواند حتی به سه گانه دست پیدا کند؛ اما 
با این وجود هواداران بیانکونری از شــکل بازی تیمشان 
رضایت نداشته و در هفته های اخیر به راه های مختلف این 

را نشان داده اند.
معموالً وقتی بانوی پیر در بازی های خانگی خود در آلیانز 
آرنا به گلی دست پیدا می کند هواداران َجو فوق العاده ای 
را از شــادی به وجود می آورند اما این روزها شاهد شرایط 

عجیبی در تورین هستیم.
وقتی هفته گذشته در بازی مقابل برشا، پائولو دیباال گل 
نخست تیمش را به ثمر رساند، پس از خوشحالی همیشگی 
اش که به نام ماسک گالدیاتور شهرت دارد، او با دستانش 
شروع به تقلید ســوت زدن های کنایه آمیز هواداران در 
استادیوم کرد. به نظر می رســید او بیشتر از آنکه به ضربه 
ایســتگاهی فوق العاده ای که به گل تبدیل کرد فکر کند 
قصد داشت نکته ای را به تماشــاگران یادآوری کند. این 
نکته کاماًل واضح بود: »به ســوت زدن ها و هو کردن های 

خود خاتمه دهید«.

 نارضایتی پیچیده هواداران
بیانکونری هم اکنون در صدر جدول سری آست؛ در جایگاه 
بسیار خوبی برای صعود به فینال جام حذفی ایتالیا قرار دارد 
و شانسش برای شکست المپیک لیون پر از مصدوم و صعود 
به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا نیز بسیار باالست. 
پس چرا هواداران بازیکنان تیم خود را هو می کنند؟ جواب 
ساده به این پرسش این است که یووه خوب بازی نمی کند، 
اما جواب اصلی بسیار پیچیده تر از این هاست. با وجود اینکه 
یکی از شعارهای اصلی راه راه پوشان را می توان در جمله 
اسطوره این باشگاه یعنی جیانپیرو بونیپرتی جست وجو کرد 
که گفته: »کسب پیروزی نه تنها مهم است؛ بلکه تنها چیزی 
است که حساب می شود«. اما به نظر می رسد که این شعار 

دیگر در تورین برای همگان صدق نمی کند.
مدیرعامــل یوونتوس یعنــی آندرا آگنلی بــه این دلیل 
مائوریسیو ســاری را به عنوان ســرمربی تیمش انتخاب 
کرد که دیگر فقط نمی خواســت به پیروزی برسد، بلکه 
می خواست این کار را به زیبایی انجام دهد؛ همان گونه که 
1۲ ماه قبل از آن رومن آبراموویچ نیز به همین دلیل ساری 
را به لندن آورد. زمانی که ســاری در ناپولی سرمربیگری 

می کرد او یکی از جذاب ترین تیم های قاره اروپا را گرد هم 
آورده بود و این کار را نیز با بودجه ای بســیار کم به انجام 
رساند. دستاورد وی در ناپل او را به محبوب قلب عاشقان 
فوتبال و یکی از خواســتنی ترین سرمربیان برای مدیران 

باشگاه های بزرگ فوتبال اروپا بدل کرد.

 فلسفه سخت ساری بال!
طرفداران چلســی هیچ گاه برند خاص فوتبال مالکانه او 
که به »ساری بال« مشهور است را نمی پسندیدند و شعار 
معروفی نیز بر ضد آن در استمفوردبریج سر می دادند. اما 
با همه این ها او شــیرهای لندن را به رتبه سوم لیگ برتر 
و کسب ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا رساند و همین طور 
قهرمانی لیگ اروپا را نیز برایشان بدست آورد. پس از این 
آگنلی متقاعد شده بود که جانشن آلگری که محافظه کارتر 
از ساری بود را برای یووه پیدا کرده است. البته این گذار از 
آلگری به ساری به هیچ عنوان عملیات آسانی برای بازیکنان 
یووه نبود؛ چون احتیاج به سخت گیری های بسیار زیاد در 
تمرین و نیاز به زمان دارد. چنین استراتژی مالکانه ای به 
خط دفاع بسیار باال، 9۰ دقیقه پرس شدید تیم حریف به 
حرکت در آوردن بسیار سریع توپ دارد. دلیل اینکه پس 
از هفت ماه حضور ساری در تورین در این شهر تنش وجود 
دارد، این است که بازیکنان یووه هنوز نتوانسته اند فلسفه 
ساری را بفهمند چه برسد به اینکه آن را به عمل در بیاورند. 
با وجود اینکه آن ها فصل را بدون شکست آغاز کرده و ادامه 
دادند اما در چند هفته گذشته دو شکست را متحمل شدند. 
با وجود اینکه آن ها می توانند حتی در این فصل سه گانه 
کسب کنند اما مدیرعامل و هواداران آنچنان از عملکرد وی 
رضایت ندارند. شکل بازی یووه در زمین قابل پیش بینی 
و به شکل دردناکی ُکند است. این تیم انگار هنوز به دنبال 
پیدا کردن هویت خود می گردد و جای تعجب نیست که 
بسیاری از بازیکنان اعتماد به نفس ندارند و دقیقاً نمی دانند 

وظیفه شان در زمین چیست.
باید قبول کرد که دیگر پیروزی تنها چیزی نیست که در 
یوونتوس خواستار آن هستند. همان گونه که ارنستو والورده 
در بارسلونا متوجه شد َجو منفی در استادیوم ربط خاصی 
به کسب نتیجه ندارد. این وظیفه نه دیباال بلکه ساری است 
که هر چه زودتر این هو کردن ها را به شور و شوق در تورین 

تبدیل کند.

درخواست کاندیداهای ریاست فوتبال از وزیر خبرساز شد

آل اشپورت در بن بست انتخابات فدراسیون!
چرا طرفداران یوونتوس با وجود پیروزی هم تیمشان را هو می کنند؟

گسترش اعتراضات داخلی در تورین

ورزش: شهرخودرو پدیده لیگ هجدهم بود و فصل نوزدهم را 
هم همان قدر جذاب شروع کرد. تا هفته یازدهم هم صدرنشین 
بود. از هفته دوازدهم و شکست خانگی یک برصفر برابر نفت 
آبادان، سیر نزولی شهرخودرو شروع شد. از 9 آذر تا امروز، این 
تیم 13 بازی انجام داده که فقط سه تیم -پیکان، ماشین سازی 

و الرفاع بحرین- را برده است. 
در همین 13 بازی فقط به این سه تیم و تراکتور و سپاهان گل 
زده است. هشت بازی شهرخودرو بدون گل زده برای این تیم 
به پایان رسیده است. نشانه های یک مشکل اساسی در خلق 
موقعیت و گلزنی در این تیم دیده می شود. بر اساس آمار متریکا، 
در 9 بازی آخر لیگ، فقط 1۵ پاس کلیدی برای شهرخودرو 

ثبت شده است. 
یعنی حتی کمتر از دو خلق موقعیت در هر بازی. این ضعف در 
دو بازی اخیر آسیایی شهر خودرو به وضوح مشاهده شد. با وجود 

صعود از مرحله پلی آف، شــهرخودرو شروع ضعیفی در آسیا 
داشته است و حاال شانس زیادی برای صعود ندارد.

نتیجه فاصله گرفتن شهرخودرو از صدرجدول لیگ است. حاال 
حتی رده پنجم آن ها هم تهدید می شود. فوالد و نفت منتظر تداوم 
این روند هستند تا جای شهرخودرو را بین پنج تیم باالی جدول 
بگیرند. نگاهی به بازی های پیش روی شهرخودرو نشان می دهد 
کارشان برای نگه داشتن رتبه پنجم جدول و حضور قوی تر در 
آسیا سخت است. آن ها در چهار بازی آینده شان باید با االهلی 
امارات در آسیا بازی کنند و برابر نفت مسجدسلیمان، پرسپولیس 
و ذوب آهن در لیگ برتر نفت و پرسپولیس دو تیم برتر لیگ در 
شاخص کمترین گل خورده هستند. ذوب آهن هم پس از حضور 
سرمربی جدیدش انسجام دفاعی قابل قبولی را بدست آورده و 
بعید است که خط حمله شهرخودرو با این وضعیت کار راحتی 

برای رسیدن به دروازه  ذوب آهن داشته باشد.

الشرطه و الوحده را درتهران می بریم

زکی پور: تا آخرین روز برای قهرمانی می جنگیم
حمیدرضا عرب: میالد زکی پور یکی از بازیکنان بی حاشیه 
و پرتالش استقالل در لیگ نوزدهم بوده که عملکرد مطلوبی 
هــم از خود به جا گذشــته اســت. او کــه در روزهای 
نیمکت نشینی هم عصای دست استقالل است و به 
این موضوع اعتراض نمی کند، صعود تیمش از گروه 

مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا را قطعی می داند.

 درآستانه بازی با ذوب آهن قرار دارید 
اما بهتر است درباره دو بازی قبل در لیگ 
قهرمانان نیز با تو حرف هایی بزنیم. چرا 
استقالل از دو بازی فقط یک امتیاز 

بدست آورد؟
دربازی اول ما تیم برتر میــدان بودیم. اگر 
نیمه دوم آن بازی را دوباره نــگاه کنید به 
صحت حرف های من پی می برید. ما ســرتر 

همه آمارهای ضعیف نماینده خراسان 

شهرخودرو؛ پدیده ای رو به سقوط

ضد  حمله

رونمایی از گزینه های دستیاری اسکوچیچ
ورزش: سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران به زودی دستیار ایرانی 

خود را از بین پنج گزینه خواهد شناخت.
دراگان اسکوچیچ سرمربی جدید تیم ملی ایران که به جای ویلموتس 
هدایت این تیم را پذیرفت و باید به زودی کارش را در دور دوم مرحله 
گروهی مســابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر آغاز کند به زودی 

دستیار ایرانی اش را از بین پنج گزینه انتخاب خواهد کرد.
بنا بر این گزارش کریم باقری، محرم نویدکیا، سهراب بختیاری زاده، 

پیروز قربانی و وحید هاشمیان محتمل ترین نفراتی هستند که ممکن 
است از بین آن ها یکی به عنوان دستیار ایرانی اسکوچیچ انتخاب شود. 

دلیل مرخصی به استوکس مشخص شد
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازی این تیم با شارجه به 

مهاجم ایرلندی خود اجازه داد دیرتر از سایرین به تهران بازگردد.
هر چند که برخی از پیشکسوتان پرسپولیس نسبت به این تصمیم سرمربی 
سرخپوشان معترض شدند و این مرخصی را با توجه به ناآمادگی بدنی این 
بازیکن حرفه ای ندانستند اما گل محمدی به دلیل دوری این بازیکن از پسرش 
به وی اجازه داد تا بتواند پس از چند ماه دوری پسرش را ببیند. فرزند استوکس 
در دبی زندگی می کند و به همین دلیل او از سرمربی پرسپولیس اجازه گرفت 

بتواند دو روز نزد پسرش باشد. 

 دیدار اسکوچیچ با عزت اللهی و ابراهیمی 
در بلژیک

ورزش: سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از حضور در بلژیک در تمرین 
تیم فوتبال یوپن شرکت و با دو بازیکن ایرانی این تیم دیدار و گفت و گو کرد.

دراگان اسکوچیچ ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از تماشای دیدار 
تیم های استقالل و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا راهی بلژیک شد و 
در تمرینات تیم  یوپن شرکت کرد. وی پس از بررسی وضعیت ابراهیمی و 
عزت اللهی با مربیان این دو بازیکن تیم ملی هم دیدار و گفت و گو کرد. قرار 
است وی در تمرین تیم فوتبال شارلروا حضور پیدا کرده و با رضایی، دلفی 

و قلی زاده دیدار کند.

تمجید شفر از رقیب اماراتی شهرخودرو
ورزش: سرمربی سابق استقالل از تیم شباب االهلی دبی تمجید کرد.

سرمربی آلمانی پیش از این دیدار به تمجید از شباب االهلی پرداخت و گفت: 
وقتی مقابل تیمی مثل االهلی بازی می کنید باید در اوج آمادگی باشید. رقیب 

بازیکنان توانمندی دارد به همین خاطر بازی سختی پیش رو داریم.
شباب االهلی یکی از رقبای شهرخودرو در لیگ قهرمانان آسیاست. شاگردان 
سرآسیایی در سومین بازی خود در تاریخ 13 اسفند در امارات به مصاف این 

تیم می روند.

نصرتی از سرمربیگری گل ریحان برکنار شد
ورزش: مالک تازه وارد باشگاه گل ریحان البرز سرمربی این تیم را برکنار کرد.

تا پیش از این محمد نصرتی که به تازگی به جرگه مربیان در ایران پیوسته 
است هدایت این تیم دسته اولی را برعهده داشت. این تیم با هدایت نصرتی با 
4۰ امتیاز در رتبه ششم جدول قرار دارد. دیروز به نصرتی اطالع داده شد که در 
تمرین شرکت نکند. مسئوالن این باشگاه ابراهیم طالبی را به عنوان سرمربی 

جدید معرفی کرده اند.

 ۴ سکوی دیدار پرسپولیس و سپاهان 
به سرخ ها رسید

ورزش: بلیت فروشی برای دیدار سپاهان و پرسپولیس شروع شده است.
بلیت فروشی این دیدار از ساعت 9 صبح جمعه آغاز شده و قیمت بلیت برای 
طرفداران هر دو تیم 1۰ هزار تومان است. همچنین پرسپولیسی ها برای این 
بازی چهار جایگاه در اختیار دارند و مشغول خرید بلیت این جایگاه ها هستند.

باشگاه سپاهان به صورت طبیعی از حق 9۰ درصدی خود برای میزبانی این 
بازی استفاده کرده و بلیت بیشتری در اختیار هوادارانش قرار می دهد. دیدار 
سپاهان و پرسپولیس از ساعت 1۶:1۵ روز یکشنبه هفته جاری در ورزشگاه 

نقش جهان اصفهان برگزار می شود.

 بازگشت کریمی و میلیچ 
به تمرینات آبی پوشان

ورزش: تمرین دیروز آبی پوشــان در زمین تمرینی انقالب برگزار شد و 
دو بازیکن این تیم با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیتشان به تمرینات 

بازگشتند.
علی کریمی و هروویه میلیچ دو بازیکن این تیم که به دلیل سرماخوردگی 
دیدار با االهلی را از دســت دادند در تمرین امروز حضور داشتند و همراه با 
سایر بازیکنان به تمرین پرداختند. در ابتدای تمرین بازیکنان به  دو نرم  دور 
زمین پرداختند. در ادامه آبی پوشان با استفاده از موانع مشغول گرم کردن 
بدن هایشان شدند. تمرینات تاکتیکی زیر نظر فرهاد مجیدی برگزار شد. 

دروازه بانان استقالل با بهزاد غالمپور تمریناتشان را انجام دادند.

منهای فوتبال

ایران 9۴ – سوریه ۴8
بسکتبال ایران راه رفت و سوریه را برد

ورزش: تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین بازی خود از پنجره نخست 
رقابت های انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲1، مقابل سوریه به برتری رسید.

تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین بازی خود از رقابت های پنجره نخست 
انتخابی کاپ آسیای ۲۰۲1، پنجشنبه در سالن آزادی به مصاف تیم ملی 
سوریه رفت و موفق شد به  راحتی تیم بسکتبال سوریه را با نتیجه 94بر48 
شکست دهد. تیم ملی ایران در دومین بازی خود از پنجره نخست رقابت های 
انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲1، روز یکشــنبه چهارم اسفند به مصاف تیم قطر 

می رود.

حدادی: تماشاگران بیایند، قطر را خواهیم برد
ورزش: ستاره تمام نشدنی بسکتبال ایران امروز ضمن درخشش درمقابل 
سوریه ابراز امیدواری کرد که در دیدار دوم مقابل قطر سالن از جمعیت پر شود.

حامد حدادی سنتر تیم ملی ایران در چارچوب رقابت های پنجره نخست 
رقابت های انتخابی کاپ آسیای ۲۰۲1، مقابل سوریه به میدان رفت و مثل 
همیشه یکی ازستاره های زمین بود. حدادی به خصوص در کوارتر سوم با 
تسلط همیشگی خودش در زیر سبد بیشتر حمالت تیم سوریه را بالک کرد 
تا در این کوارتر امتیازات سوری ها حتی دو رقمی نشود؛ در حالی که ایران ۲4 
امتیاز گرفت و به این ترتیب حریف سوری بازی را به شاگردان شاهین طبع با 

نتیجه 94بر48 واگذار کرد.
 پس از این نمایش دلچسِب حدادی که معدود تماشاگران حاضر در سالن 
آزادی را کامالً به وجد آورده بود شاهین طبع توانست به خودش اجازه دهد در 

کوارتر چهارم را از بازیکنان جوانش استفاده کند.
ستاره تیم ملی بسکتبال پس از اتمام این بازی در خصوص این دیدار گفت: 
»بازی خیلی خوب بود. یک مقدار در ابتدای مسابقه شوک وارد شد که سبب 
شد خوب شروع نکنیم، اما در ادامه سوار بازی شــدیم و اختالف را زیادتر 
کردیم«. حامد حدادی ضمن تشکر از کسانی که خود را به سالن محل بازی 
رسانده بودند اظهار کرد: »از همه کسانی که در این باران به سالن آمدند تشکر 

می کنم. امیدوارم در بازی دوم سالن پر شود«.
وی در ادامه افزود: »بازی اول همیشه سخت است و تا بخواهید جا بیفتید 
زمان می برد. خوشبختانه توانستیم بازی را کنترل کنیم و به برتری برسیم«.

وی در مورد دیدار دوم تیم ملی در برابر قطر گفت: »در بازی قبلی مقابل قطر، 
این تیم هرچه زد وارد سبد شد و برای این مسابقه با آنالیز کادر فنی بازی بهتری 

را به نمایش خواهیم گذاشت«.

پیکان هم شکست خورد
 پیروزی بزرگ شهرداری گنبد

 برابر صدرنشین لیگ
ورزش: هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر والیبال عصر چهارشنبه برگزار شد 
که در حساس ترین دیدار این هفته تیم شهرداری گنبد بر شهرداری ورامین 
غلبه کرد. هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر والیبال عصر چهارشنبه با انجام 
پنج دیدار برگزار شد که تیم شهرداری گنبد از سد شهرداری ورامین گذشت 

و پیکان تهران هم برابر فوالد سیرجان شکست خورد.
جدال حساس تیم های شهرداری گنبد و شــهرداری ورامین در حالی به 
میزبانی گنبدی ها برگزار شد که تیم ورامینی ست نخست را به سود خود 
خاتمه داد اما در ادامه شهرداری گنبد با حمایت هواداران پرشورش توانست 
حریف را شکست دهد و به یک برد شیرین برابر صدرنشین دست پیدا کند. 
دیدار دو تیم پیام مشهد و کاله مازندران لغو شد چرا که تیم پیام در مهلت داده 
شده از سوی فدراســیون بدهی های خود را پرداخت نکرده است از جدول 

مسابقات حذف شد.
بر این اساس نتایج دیدارهای هفته هجدهم به شرح زیر است:

 شهرداری گنبد ۳  -   شهرداری ورامین ۱
 خاتم اردکان ۲  -  فوالد سپاهان اصفهان ۳

 فوالد سیرجان ایرانیان ۳  -  پیکان تهران یک
سایپا تهران ۳  -  شهروند اراک یک

 راهیاب ملل مریوان صفر -   شهداب یزد ۳

دوپینگ دو کشتی گیر خارجی در قزاقستان مثبت شد
 سومین سهمیه المپیک 

در جیب کشتی آزاد ایران
ورزش: آزمایش دوپینگ کشتی گیران ازبکستان و سوریه در رقابت های 

جهانی ۲۰19 قزاقستان مثبت اعالم شد.
سایت اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی از دوپینگ برخی از کشتی گیران 

در رقابت های جام جهانی ۲۰19 قزاقستان خبر داد.
بر این اساس با توجه به دوپینگ کشتی گیران ازبکستان و سوریه در وزن 
1۲۵ کیلوگرم سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو به یداله محبی نماینده ایران در 
این رقابت ها داده شد. در وزن ۷4 کیلوگرم نیز آزمایش دوپینگ خادجیف از 
فرانسه مثبت اعالم شده و به جای وی نیز کشتی گیر لهستانی سهمیه المپیک 
را بدست آورد. بدین ترتیب تیم ایران تاکنون در اوزان ۵۷ کیلوگرم توسط رضا 
اطری، 8۶ کیلوگرم توسط حسن یزدانی و 1۲۵ کیلوگرم توسط یداهلل محبی 
صاحب سهمیه المپیک شده و باید در رقابت های گزینشی پیش رو برای 

کسب سهمیه اوزان ۶۵، ۷4 و 9۷ کیلوگرم شرکت کند.

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسن کریم زاده دارای شناسنامه شماره 0769467261 به شرح دادخواست به کالسه 
980274 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالکریم 
کریم زاده رودی به شناس��نامه 0748741186 در تاری��خ 1394/10/05 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  محترم اعظمی رودی با کد ملی 0769418910 فرزند محمدصالح صادره خواف همسر مرحوم

2- حسن کریم زاده با کد ملی 0769467261 فرزند عبدالکریم صادره از خواف فرزند مرحوم 
3- عبدالرحی��م کری��م زاده رودی با کد مل��ی 0748383603 فرزند عبدالکریم ص��ادره از تایباد فرزند 

مرحوم
4- عبدالحس��ین کری��م زاده رودی با کد ملی 0749359161 فرزند عبدالکری��م صادره از تایباد فرزند 

مرحوم
5- عبدالعزیز کریم زاده رودی با کد ملی 0749387874 فرزند عبدالکریم صادره از تایباد فرزند مرحوم

6- کشور کریم زاده رودی با کد ملی 0748383611 فرزند عبدالکریم صادره از تایباد فرزند مرحوم
7- پوران کریم زاده رودی با کد ملی 0749760306 فرزند عبدالکریم صادره از تایباد فرزند مرحوم

8- مژگان کریم زاده رودی با کد ملی 0749410434 فرزند عبدالکریم صادره از تایباد فرزند مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1398/12/03  آ--9814938
سیدسعید هرمزی

قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مهدی حیدری دارای شناس��نامه ش��ماره 1737 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
1/980456ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه 
غفوری به شناسنامه 667 در تاریخ 1397/07/08 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  حسین حیدری فرزند غالمرضا متولد 1332/11/10 به ش ملی 0749179661 به ش ش 864 صادره تایباد فرزند مرحومه

2- غالمعلی حیدری فرزند غالمرضا متولد 1336/3/3 به ش ملی 0749654971 به ش ش 4 صادره تایباد فرزند مرحومه
3- محمود حیدری فرزند غالمرضا متولد 1351/6/9 به ش ملی 0749184566 به ش ش 1353 صادره تایباد فرزند مرحومه

4- حمیدرضا حیدری فرزند غالمرضا متولد 1355/6/20 به ش ملی 0749185937 به ش ش 1485 صادره تایباد فرزند مرحومه
5- مهدی حیدری فرزند غالمرضا متولد 1359/1/1 به ش ملی 0749188464 به ش ش 1737 صادره تایباد فرزند مرحومه

6- انسیه حیدری فرزند غالمرضا متولد 1339/1/1 به ش ملی 0749180870 به ش ش 986 صادره تایباد فرزند مرحومه
7- اقدس حیدری فرزند غالمرضا متولد 1341/1/5 به ش ملی 0749181753 به ش ش 1076 صادره تایباد فرزند مرحومه

8- فاطمه حیدری فرزند غالمرضا متولد 1344/1/4 به ش ملی 0749681111 به ش ش 17 صادره تایباد فرزند مرحومه
9- زهرا حیدری فرزند غالمرضا متولد 1354/6/10 به ش ملی 0749185929 به ش ش 1484 صادره تایباد فرزند مرحومه

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 : 1398/12/03  آ-9814940
قنبر مرزانی -  قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت اگهی حصروراثت
آقای خداداد ناروئی فرزند قادربخش به ش��ماره ملی 3591783811 به ش��رح دادخواست به کالسه 
ش��ماره 51/1/98 ازاین شورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قادربخش ناروئی پدرش به ش��ماره ملی 3620792399 در اقامتگاه دائمی خود بزمان فوت نموده و 
ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق پسر متوفی 2- درخاتون 
ناروئی فرزند شهنور به شماره ملی 3620503524 همسر متوفی 3- فرشته دکالی فرزند شیرمحمد 
به ش��ماره ملی 3591615129 همس��ر متوفی 4- نورخاتون نارویی به شماره ملی 3590833998 
دختر متوفی 5- الل خاتون به ش��ماره مل��ی 3590841567 دخترمتوفی 6- عبدالرحمن نارویی به 
ش��ماره ملی 3591504270  7- خدابخش نارویی به ش��ماره ملی 3591783803 پس��ر متوفی 8- 
صاحب خاتون ناروئی به شماره ملی 6119931295 دختر متوفی 9- عبدالغنی نارویی به شماره ملی 
3622157240 پسر متوفی 10- نعمت اله نارویی به شماره ملی 3580352202 پسر متوفی 11- سارا 
ناروئی به ش��ماره ملی 3580394223 دخترمتوفی 12- اسلم ناروئی به شماره ملی 7030040813  
پسر متوفی 13- نائله ناروئی به شماره ملی 3581591995 دختر متوفی 14- عدنان ناروئی به شماره 

ملی 3581712881 پسر متوفی . که ان مرحوم ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه ای از مرحوم نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف مدت یکماه به 

دادگاه عمومی بزمان تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ-9815032
رئیس شورای حل اختالف شماره یک بزمان – اکبر گلشن 

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

 نظر به دس��تور مواد یک و س��ه 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 مس��تقر در اداره 
ثبت اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل اگهی می شود :
آقای ولی اله فرار فرزند امیر ، ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت 777/93 متر متر مربع ، 
از پالک 4111 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس از خریداری ش��ده  مع الواس��طه از مالک رسمی 

آقای غالمحسین خادمی � مکان وفوع ملک شهرستان فردوس � اراضی توکل 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی این 
آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  درصورتی که 
اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
مهل��ت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات 
ثب��ت ،موکول به ارائه حکم قطع��ی 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-9814941
تاریخ انتشار نوبت اول:   03/ 1398/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/12/19

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

اگهی حکم صدور طالق
اقای محمد س��راوانی خوش��بخت باتوجه به صدور حکم طالق بین ش��ما و همس��رتان خانم سیمین 
ایرندگان��ی لطفا ظرف یکهفته با همراه داش��تن اصل شناس��نامه و کارت مل��ی در دفتر طالق 29 – 
ایرانش��هر حاضر ش��وید بدیهی است در صورت عدم حضور برابر رای دادگاه صیغه طالق جاری و ثبت 

خواهد شد . 9815034
 سردفتر طالق 29- ایرانشهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 »آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

ش��ماره  ه��ای  کالس��ه  و   139860308002000617 ش��ماره  آراء  براب��ر   
1398114408002000028 مورخ��ه 19/ 11 / 1398ص��ادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش 11

 قطعات مفروزه مزرعه جعفر آباد پالک 1268- اصلی
 آقای مجتبی فرهمند ) از محل مالکیت آقای سید حسن مصطفوی( فرزند علی بشماره 
شناس��نامه 0880001941 و کد ملی 0880001941 در ششدانگ یکباب ساختمان 
)با کاربری مسکونی با تامین خدمات ( به مساحت 43,85 متر مربع در قسمتی از پالک 
های 488 و 489 فرعی واقع در قاین - حاشیه بلوار بامشاد خریداری شده ) مع الواسطه 
( از ورثه سید ضیاء الدین مصطفوی احدی از ورثه سید حسن مصطفوی مالک رسمی 

چهار دانگ مشاع از پالک فوق . محرز گردیده است و در تصرف دارد.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9814968
 تاریخ انتشار نوبت اول:  98/12/3           تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19

علی  صفائی  فررئیس  اداره  ثبت  اسناد  وامالک  قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی -  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۶۱ و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۶۲ و کالس��ه های شماره 
۱۳۹۵۱۱44۰۸۰۰۲۰۰۰۱۱۷ و  ۱۳۹۵۱۱44۰۸۰۰۲۰۰۰۰۶۹  مورخ��ه   ۳۰/ ۱۰ / ۱۳۹۸ص��ادره 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

بخش ۹ قاینات
 قطعات مفروزه مزرعه آرین شهر )سده( پالک ۱۲۸- اصلی

 خانم طاهره زراعتکار )از محل مالکیت آقای آشور محمد زراعتکار فرد( فرزند عباسعلی صادره  از آرین 
شهر بشماره شناس��نامه ۱4 و کد ملی ۰۸۸۹۹۳۲۹۵۶ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل 
به مس��احت ۱۷4 متر مربع در قس��متی از پالک ۲۳۹۵ فرعی واقع در آرین ش��هر - امام خمینی ۱۲ 
خریداری ش��ده ) مع الواسطه ( از آقای آش��ور محمد زراعتکار فرد مالک رسمی پالک محرز گردیده 

است و در تصرف دارد.
خانم زهرا زراعتکار )از محل مالکیت آقای آشور محمد زراعتکار فرد ( فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 
۱۸۲۱ و کد ملی ۰۸۸۸۷۲۹4۰۵ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۷4 متر 
مربع در قس��متی از پالک ۲۳۹۵ فرعی واقع در آرین ش��هر - امام خمینی ۱۲ خریداری ش��ده ) مع 
الواسطه ( از آقای آشور محمد زراعتکار فرد مالک رسمی پالک محرز گردیده است و در تصرف دارد. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-۹۸۱4۲۲4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۷   / ۱۱ / ۹۸    تاریخ انتشار نوبت دوم:    ۹۸/۱۲/۰۳  

علی  صفائی  فر -  رئیس  اداره  ثبت  اسناد و امالک  قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر آراء شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۵۷ و کالسه شماره ۱۳۹۸۱۱44۰۸۰۰۲۰۰۰۰۹۵ 
مورخه ۲۶  / ۱۰ / ۱۳۹۸ صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش ۱۱ قاینات

 قطعه مفروزه مزرعه زبر پالک ۱۵۸۳- اصلی
 خانم پوران سادات نوربخش با والیت سید محسن نوربخش )از محل مالکیت آقای ضیاء نوربخش ( 
فرزند سید محسن بشماره شناسنامه ۰۸۸۰۵۸۱۲4۷ بیرجند و کد ملی ۰۸۸۰۵۸۱۲4۷ در ششدانگ 
یکقطعه باغ به مس��احت 4۱۹,۸۰ متر مربع در قس��متی از پالک ۲۶۳ فرعی واقع در قاین - اراضی 

مزرعه زبر خریداری شده 
) مع الواسطه ( از آقای ضیاء نوربخش مالک رسمی پالک محرز گردیده است و در تصرف دارد.

بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. آ-۹۸۱4۲۲۵

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۷  / ۱۱ / ۹۸  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۳ / ۱۲ / ۹۸

علی  صفائی  فر
رئیس  اداره  ثبت  اسناد و امالک  قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ش��ماره  کالس��ه  و   ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۵۶ ش��ماره  آراء  براب��ر   
۱۳۹۸۱۱44۰۸۰۰۲۰۰۰۰۳۹ مورخ��ه ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۸ ص��ادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باش��ند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش ۱۱ قاینات

قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک ۱۲۷۰- اصلی
خانم فاطمه پروانه )از محل مالکیت حاجی بی بی حائری ( فرزند محمدحسین بشماره 
شناس��نامه ۳۹۱ قاین و کد ملی ۰۸۸۹۰۶4۹4۶ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
ب��ه مس��احت ۸۹۸,۲۰ متر مربع در تمامی پ��الک 4۹۵ فرعی واق��ع در قاین - مزرعه 

ابوالخیری. محرز گردیده است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-۹۸۱4۲۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۷  / ۱۱ / ۹۸  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۳ / ۱۲ / ۹۸

علی  صفائی  فر  -  رئیس  اداره  ثبت  اسناد و امالک  قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

 آکهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۵4 و کالسه شماره ۱۳۹۸۱۱44۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۱ 
مورخ��ه ۲۶/ ۱۰ / ۱۳۹۸صادره هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند. می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
بخش ۱۱ قاینات

قطعه مفروزه مزرعه کهناب پالک ۱۲۶۶- اصلی
خانم مریم شرعی )از محل ردیف ۳ قنات کهناب ( فرزند عباس بشماره شناسنامه ۱۶ قاین 
و کد ملی ۰۸۸۹۰۳۷۸۹۲ در شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت ۵۱,4۵ متر مربع در 
قسمتی از پالک ۱۲۶۶- اصلی واقع در قاین - حاشیه جاده سنتو - روبروی پارک جنگلی -) 
ردیف ۳ قنات کهناب بنام حاج سید فخر احمدی معرفی و مجهول می باشد( محرز گردیده 
اس��ت و در تصرف دارد. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۹۸۱4۲۲۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۷  / ۱۱ / ۹۸  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۳ / ۱۲ / ۹۸

علی  صفائی  فر - رئیس  اداره  ثبت  اسناد و امالک  قاینات

از حریف بودیم وحریف فقط می خواســت دفاع کند. بخش 
دیگری از مشکالت مال مصدومیت بود. در آن بازی مهدی 
قائدی که یکی از بازیکنان مهم ما محسوب می شود نتوانست 

به بازی ادامه دهد. 
همه این مسائل دست به دست هم داد تا آن نتیجه ای که مد 

نظرمان است بدست نیاوریم.

 دربازی با االهلی هم بدشانسی آوردید ومشخص 
نشد داور چرا گل دوم ارسالن را مردود اعالم کرد.

همین طور است. اتفاقات را کل ایران دیدند. ما هم نفهمیدیم 
چه شــد که داور آن گل را مردود اعالم کرد. همه ما تعجب 
کردیم اما چه کاری می شــد کرد؟ حرفه ای بود که اعتراض 
نکنیم و به آینده بیندیشیم. چون چهار بازی دیگر باقی مانده 
وما می توانیم با جبران این دو بازی که نتایج خوبی نگرفتیم 

از گروه صعود کنیم.

 می توانی به هواداران تیمت قول صعود بدهی؟
از قول من بنویســید که 1۰۰ درصد از گروه باال می رویم. ما 
دو بازی خانگی داریم و یک بــازی دیگر هم فرصت داریم با 
االهلی بازی کنیم. الشــرطه و الوحده را می بریم و با امتیاز 
خوب دربازی آخر مقابل االهلی قرار می گیریم برای آن بازی 

هم برنامه زیادی داریم. 

 فردا هم باید مقابل ذوب آهن قرار بگیرید. برنامه 
شما برای ادامه بازی های لیگ چیست؟

استقالل هنوز شانس قهرمانی دارد ما به عنوان بازیکن این تیم باید 
تالش کنیم تا امتیاز های عقب افتاده جبران شود. بازی های زیادی تا 
پایان لیگ باقی مانده و فرصت جبران مهیاست. ما تا آخرین روز برای 
قهرمانی می جنگیم. ضمن اینکه بازی های حذفی را هم پیش رو 
داریم. البته اسفند  ماه بسیار سختی پیش روی ماست. ما بازی های 

متعددی داریم که باید با برنامه ریزی مناسب گام به میدان بگذاریم.

پاسخ کلوپ به نامه احساسی هوادار منچستر یونایتد
ورزش: بردهای متوالی و صدرنشینی قاطعانه لیورپول بهانه ای 
شــد برای یک هوادار 1۰ ســاله یونایتد تا برای یورگن کلوپ 
نامه ای احساسی بنویسد: »یورگن کلوپ عزیز، نام من »دارا کرلی« 
است.  من 1۰ ساله هستم و طرفدار منچستر یونایتد. برای شما نامه 
نوشته ام تا از شما گالیه کنم. لیورپول بیش از حد در مسابقات برنده 
می شود. اگر 9 بازی دیگر را ببرید، در این صورت بدون شکست در 
فوتبال انگلیس قهرمان می شوید که یک رکورد است. برای یک 
هوادار منچستر یونایتد، این بسیار ناراحت کننده است. بنابراین 
دفعه دیگر که لیورپول بازی می کند، لطفاً شکست بخورید. کافی 
است که فقط اجازه دهید تیم دیگر گلزنی کند. امیدوارم شما را 
ترغیب کرده باشم که قهرمان لیگ نشوید و بازی هایتان را نبرید.«  
یورگن کلوپ نیز در پاسخ  نوشت: »نخست می خواهم از تو قدردانی 
کنم. می دانم که هرگز برای من و لیورپول آرزوی موفقیت نداری 
و نخواهی داشت ولی همیشه آشنایی با جوانی مثل تو که عاشق 

فوتبال است و با من به همین دلیل تماس برقرار کرده، خوشحال 
کننده است. متأسفانه، این بار نمی توانم درخواستت را برآورده کنم. 
همان طور که تو می خواهی لیورپول ببازد، کار من هم این است 
که هر کاری انجام دهم تا به لیورپول کمک کنم پیروز شود، چون 

میلیون ها نفر در سراسر دنیا به دنبال پیروزی لیورپول هستند. 
من واقعاً نمی خواهم آن ها را ناامید کنم.   مشکل اینجاست که تو در 
1۰ سالگی تصور می کنی اوضاع همیشه همین گونه باقی خواهد 
ماند؛ ولی من با ۵۲ سال سن به تو می گویم که چنین چیزی امکان 
ندارد و این وضعیت تغییر خواهد کرد. با اطمینان به تو می گویم 
چیزی که قطعاً تغییر نخواهد کرد، عشقت به فوتبال و باشگاهت 
است. یونایتد باید به داشتن هواداری مثل تو افتخار کند. ما در عین 
حال که دو رقیب هستیم ولی برای یکدیگر احترام متقابل قائلیم. 
این معنای واقعی فوتبال برای من است. مراقب خودت باش و با 

آرزوی موفقیت.«
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ادب و هنر

موسیقی 

داور نمایشگاه ملی عکس »بدرقه سردار« از کیفیت آثار گفت

عکاسانخبریدچارروزمرگیشدهاند
مهدیه قمری: نمایشــگاه ملی عکس »بدرقه سردار« با هدف 
نمایش حضور بی سابقه مردم قدرشناس ایران در تشییع سردار 
ســپهبد شهید سلیمانی توسط ســازمان منطقه آزاد کیش با 
همکاری باشگاه عکاسان چهارشنبه ۳۰بهمن ماه سال جاری در 
حالی آغاز به کار کرد که یکی از داوران این رخداد هنری حیدر 
رضایی اســت. او دانش آموخته رشته گرافیک از سال ۱۳۸۰ به 
صورت حرفه ای با عکاســی خبری در خبرگزاری مهر و روزنامه 
ایران فعالیت عکاسی خود را آغاز کرد. رضایی داور ده ها جشنواره 

و مسابقه عکاسی بوده است.  
این عکاس و گرافیست دو سیمرغ بلورین از جشنواره بین المللی 
فیلم فجر را با طراحی و اجرای پوستر فیلم های »بیداری رؤیاها« 

و »اخراجی ها« دریافت کرده است.

 توقع بیشتری از عکاسان داشتیم
رضایی به عنوان یکی از داوران نمایشــگاه ملی عکس »بدرقه 
سردار« در خصوص آثار این نمایشگاه گفت: با توجه به اینکه این 
عکس ها خروجی بیشتر رسانه ها بود، توقع بیشتری از عکاسان 

داشتیم تا تعداد و تنوع این رویداد هنری را ارتقا دهند.
این هنرمند عکاس و گرافیســت معتقد اســت: عکاسان باید 
حرفه ای تر با این رویداد برخورد و عکس های بهتری از آثار خود 

را برای حضور در این نمایشگاه ارسال می کردند. به گفته او آثاری 
که به جشنواره ها ارسال می شود براساس آنچه در اختیار داوران 
است، قضاوت می شود و همه هنرمندان و داوران در این نمایشگاه 

ارادت قلبی به سردار سپهبد شهید سلیمانی دارند.

  توجه مسئوالن به نوع برگزاری جشنواره های عکس
داور نخستین نمایشگاه ملی عکس »بدرقه سردار« معتقد است: 
عکاسان خبری دچار روزمرگی شده اند. از سوی دیگر با توجه به 
بودجه کمی که رســانه ها در اختیار دارند موجب می شود سهم 

اندکی نصیب عکاس های خبری شــود و این سبب بی انگیزگی 
عکاس و بی توجهی به سوژه می شود و این کیفیت آثار را کاهش 

می دهد.
رضایی با بیان اینکه ظرفیت عکاسان 
کشور بسیار باالست، اما انگیزه کمی 
برای ادامه فعالیت در این هنر وجود 
دارد، افزود: وضعیت عکاســان آزاد 
به مراتب ســخت تر است، زیرا آن ها 
عمدتاً در نمایشــگاه ها آثار خود را 
به نمایش می گذارند و این موضوع نیازمند هزینه مناســبی 
بوده که الزم است هنرمندان عکاس داشته باشند.این هنرمند 
عکاس و گرافیست به نبود برنامه در جامعه عکاسی اشاره کرد 
و گفت: متأسفانه مدیران فرهنگی ما به مشکالت هنرمندان 
هنرهای تجسمی اشراف ندارند و تالشی برای بهبود وضعیت 

این هنرمندان انجام نمی دهند.
وی  گفت: مسئوالن باید به نوع برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها 
توجه ویژه ای داشــته باشــند تا هنرمندان و عکاسان برای ارائه 
آثار حرفه ای خود رغبت داشــته باشند، چون این جشنواره ها و 
نمایشگاه ها مهم ترین بستر معرفی آثار هنرمندان به مردم و عامل 

این دو قشر با یکدیگر است. 

هنرهای تجسمی

تازه های نشر
انتشار 14 داستان کوتاه در »پاراگراف آخر«

سوره مهر: مجموعه داستان »پاراگراف آخر« نوشته 
زهرا سیادت موسوی شامل ۱4 داستان کوتاه منتشر 
شــد. خورشــیدی دیگر، پرده رومن، یک راز، پیدا 
وپنهان، عطر بهشت، خیابان پر درخت، سه شنبه های 
لعنتی، سایه لغزان، میز خانم جوان، رواق آخر، باورکن 
همین بود، پازلــی رو به کودکی، خانه باورنکردنی و 
پاراگراف آخر از جمله داستان های این کتاب به شمار 

می آید.
از این نویسنده پیش از این، کتاب »برگی از یک زندگی«  که براساس زندگی 
سردار شهید عبدالحسین برونسی نوشته شده است، منتشر شده و به بازار کتاب 

آمده  است. 
در بخشــی از این کتاب آمده:» خودم را وسط جمعیت انبوهی پیدا کردم 
که تابوتی را پیش می راند. مســیر آشــنا بود. نمی دانم مراسم خاکسپاری 
چه کســی بود. از فهمیدنش ترس داشــتم، اما طاقت نیاوردم. جمعیت را 
کنار زدم و جلو رفتم. همه چهره ها آشــنا بودند، کســانی که در تمام عمر 
دیــده بودم. همه خیلی عادی و طبیعی بودند، انگار نه  انگار که داشــتند 
مرده ای را می گذاشــتند در قبر. ناگهان عزیز را دیدم که از توی قبر بلند 
شد و فرار کرد. دوباره گرفتندش و به زور آوردنش. این کار چند بار تکرار 
شد. هیچ کس ناراحت نبود. انگار وظیفه ای بود که باید انجام می دادند و با 
کمال خونســردی، دوباره کار را از سر می گرفتند. وقتی نیما بیدارم کرد، 

عرق سردی روی تنم نشسته بود و می لرزیدم«. 
این کتاب با 72 صفحه و قیمت ۱5هزار تومان توسط نشر سوره مهر در اختیار 

عالقه مندان به خواندن داستان کوتاه قرار گرفته است. 

پیدایش: انتشــارات پیدایــش در ادامه چاپ آثار در 
قالب مجموعه »کالســیک های خواندنــی«، کتاب 
»خانم فریزبی«، نوشته رابرت سی اوبراین را با ترجمه 
پرستو پورگیالنی منتشر کرد. مجموعه »کالسیک های 
خواندنی« تالش دارند تا آثاری را که بر ادبیات داستانی 
تأثیرگــذار بوده و یا هنوز آن قدر جذاب هســتند که 
مخاطب قرن بیســت و یک را به خود مشغول کنند، 
معرفی کند. محدوده انتخاب آثار در این مجموعه نیز 

از سال ۱6۰5 یعنی سال انتشار دن کیشوت، اثر سروانتس به عنوان اولین رمان 
تاریخ ادبیات به معنای امروزی آن تا قرن 2۰ در نظر گرفته شده است.

ماجراهای خانم فریزبی شاخص ترین اثر اوبراین است که داستان زندگی خانواده ای 
از موش ها را روایت می کند که در حاشیه مزرعه ای زندگی می کنند، اما مجبورند 

به زودی با شروع فصل کاشت جابه جا شوند.
داســتان در مورد تأثیرات پنهان و شــاید مخربی  اســت که آزمایش های 
انســان روی گونه های زیستی دیگر می گذارند، این بار از دید خود حیوانات. 
این کتاب به محض انتشــار به کالســیکی خواندنی تبدیل شــد و از جمله 
کتاب  هایی اســت که همچون کتاب اول هری پاتر می توان از آن ها به عنوان 
کتاب هایی که از همان لحظه خلق، کالســیک هســتند، یــاد کرد. اوبراین 
شــیفته تحقیق در مورد نقش های اجتماعی جوامع موش بود. به نظر او این 
نشــان می داد که حتی حیواناتی همچون موش هــا که ما به آن ها کمترین 
اهمیت را می دهیم، از خودشــان رفتارهایی بــروز می دهند که در نهایت با 
اســتانداردهای مثبت اخالقی ما انسان ها مطابقت دارد و چه بسا موش هایی 

که از آدم ها رفتارهای درست تری نشان می دهند.

نشر نو: جلد دوم کتاب »داستان های خوب برای پسران 
بلندپرواز« نوشته بن بروکس با ترجمه امید سهرابی نیک 
و آرزو گودرزی راهی بازار نشــر شد. کتاب مذکور، قصه 
واقعی پســرانی را دربرمی گیرد کــه دنیا را بدون اینکه 
بــه جنگ اژدها بروند، تغییر دادنــد. این کتاب یکی از 
عناوین مجموعه »کتابخانه کوچک من« است که نشر 
نو چاپ می کند و پیشــتر جلد اولش »قصه های خوب 
برای دختران بلندپرواز« منتشر شده است. مردانی که در 

جلد دوم به زندگی آن ها پرداخته شده، ثابت کرده اند دیده  شدِن ناتوانی نشان ضعف 
نیست، داشتن ذهنی باز و پذیرا بسیار جذاب و خوشایند است و متفاوت  بودن هیچ 
 اشــکالی ندارد. تعدادی از پسران بلندپروازی که قصه شان در این  کتاب چاپ شده  
عبارتند از:آنتوان دوسنت-اگزوپری، آندره آغاسی، آیزاک آسیموف، ابراهیم الحسین، 
اد شیرن، ادوارد انینفول، ادوارد مونک، ادی اندوپو، ارنو روبیک، اریش کستنر، اسکار 
اکپونیمو، الیور پرکوویچ، الیور ساکس، امانوئل افوسو یبوآ، امیل زاتوپک، انریکو کاروسو، 
اوان روجیرو، اوگوست اِسکوفیر، ایو سن لورن، ایوان فرناندزآنایا، بارت ویتجنز،براسایی، 
بن سالوث، بَنکســی، پیتر اســترم، تام دالی، توبیاس بامبرگ، تیم برنرز-لی، تیم 
سورتمه سواری جامائیکا، جان کوپرکالرک، جان گوردمن، جان وود، جکسون پوالک، 
جکی چان، جورجو اِستریلر، جوئل سالیناس، جیمز متیوبری، جیمی چو، جیوتی رائو 
پهولی، رابرت مونتگومری، راینر ماریا ریلکه، رنه ســیلوا، فرانسوا تروفو، کار گوستاو 
یونگ، کریگ کیلبرگر، کوروش کبیر، کیلیان اِمباپه، کیمانی ماروگه، گاس ورالند، 
لویل کارنر، لویی کان، لی ریدلی، لئوپولد سوشــا، ماتئی اســتپانک، مامودو گاساما، 

مایکل فلپس ومحمود درویش.
این  کتاب با ۱۹4صفحه مصور رنگی و قیمت 5۰هزار تومان منتشر شده است. 

قصه واقعی پسرانی که دنیا را تغییر دادند  یک داستان ماندگار با الهام از تعامل موش ها

 ادب و هنر/جوادشیخ االسالمی  رمان »رونی 
یک پیانو قــورت داده« جدیدتریــن اثر تیمور 
آقامحمدی، رمانی در حوزه کودک و نوجوان و با 
فضایی دوست داشتنی و خواندنی است. این کتاب 
در 6فصل و برای گروه سنی باالی ۱۳سال توسط 
مهرک ســوره مهر کودک و نوجــوان در اختیار 
عالقه مندان قرار گرفته است. با تیمور آقامحمدی 
درباره این رمان و چالش هــای ادبیات کودک و 

نوجوان به گفت وگو نشستیم که می خوانید:

 چطور شــد به عنوان »رونی یک پیانو 
قورت داده« رسیدید؟

نام کتاب، نخســتین عنصِر هویت بخش و کلید 
راهیابی به متن است و دعوت نامه  رسمی نویسنده 
است که به ســوی مخاطبان فرستاده می شود و 
باید جدی اش گرفت. نشانه های موجود در یک نام 
اگر حساب  شده و معطوف به محتوا باشد، نقشی 
مهم و تکمیل کننده بازی می کند. بله عنوان رمانم 
پیشنهادهایی در خود دارد؛ از اتمسفر متن گرفته 
تا راوی، موضوع و تعلیق و می گوید اگر پی آنچه 
در کلمــاِت »رونی یک پیانو قــورت داده«آمده 

می گردی، بیا و مرا بخوان.

 ایده  کتاب شــما از کجا شــکل گرفته 
است. چه دغدغه ای برای نوشتن این رمان 

داشتید؟
همه چیــز از خود ما شــروع می شــود. داریم 
بی هــوا و بدون اجــازه از عالــم و آدم عکس و 
فیلم می گیریــم؛ بی آنکه بدانیــم و بخواهیم 
در فیلم هــای دیگــران حضور داریــم، تأثیر 
می گذاریــم و می پذیریم. »رونی« دختری ۱4 
ساله اســت که به جشــن تولد دوستش بهار 
دعوت می شــود. یک اتفاق کامــاًل معمولی، 
اما نه برای او که انگیزه های نرفتنش بیشــتر 
اســت. سه ســال پیش مادرش روز تولد او به 
تلخی از دنیا رفتــه و حق بدهید پا توی هیچ 
جشــن تولدی نگذارد. اتفاقات زندگی او را از 
یک رونی ضعیف به رونــی ای تبدیل می کند 
که بر کاســتی اش پیروز می شــود و  قهرمان 
بسیاری از نوجوان ها می شود. او به آب و آتش 
می زنــد و خطر می کند، به خاطــر همه و به 
خاطر خودش. کســانی از اتفاقات عجیب آن 
تولد فیلم می گیرند. یکی از کلیپ ها به سرعت 
منتشر می شود و رونی را به شهرت می رساند. 
او در پایان داستان کاری می کند کارستان، او 

بهار را نجات می دهد.
متن پشــت جلد روشــنگر بخش های مهمی 
از قصه  اســت: »مــن یک رونی ۱4 ســاله ام. 
می خواهم از عجیب و غریب ترین جشــن تولد 

زندگی ام برای شما بگویم.
دلم می خواهد با لوبیای ســحرآمیز و پرندگان 
اوِل صبــح مــن  یا پــدر غیر عــادی و برادر 

فندقی ام آشنا شوید و ببینید استاد جمشیدی 
و همســرش که بوی درخــت می دهند، قرار 
اســت چه کارهایی برای من بکنند.دوســت 
دارم در کنار ســؤاالت بی پایاِن خانم منشــی، 
به مبارزه  مــن و آن پســِر موقاصدکی توجه 
کنید. بماند ماجراهای عمه ، گروه سه کله پوک، 
شــازده کوچولوی اهلــی  شــده، مــرِد نمکی 

عاشق پیشه و هیوالی مترو.
پس معطل نکنید و کتابی را که من با زحمت 

نوشته ام، شما با دقت بخوانید.
امضا: رونی فرخی 

 پیــش از این گفته بودید چون خودتان 
دختر دارید تالش زیادی برای نزدیک شدن 
به زبان نوجوانان انجام داده اید. درباره این 

تالش، نگاه و ضرورت توضیح می دهید؟ 
وقتــی از نوجوان »امــروز« صحبت می کنیم 
از فاعل شناسا)ســوژه( ســخن می گوییم نه 
از موضوع شناســایی)ابژه(. برای شــناختش 
بایــد به فاعلیتــی نزدیک به او رســید. امروز 
فاصله هــا رو به فزونی گذاشــته و شــکاف ها 
عمیق تر شده است. سرعت تغییرسلیقه، نگره 
و زبان انســان معاصر حیرت آور است. دیگر به 
راحتی نمی تــوان گفت دانش آموز پایه  دهمی 

خواسته های پای هشتمی را دارد. 
وقتی می خواهی از نوجوان بگویی باید »او« بشوی. 
من نه تنها با یکی از این نوجوان ها زندگی می کنم، 
ماه هــا او و دوســتانش را دنبال کــردم و هرچه 
گفتند، انجام دادند، خواندند، نوشتند، گوش دادند 
را  یادداشــت کردم. چیزی که به دســت آوردم 
باورکردنی نبود. متاعی بی قیمت به چنگ آمده 
بود که خودم را شوکه کرد. به صراحت می گویم 
اگر کودک و نوجوان امروز را دســت کم بگیرید، 

خطای بزرگی کرده اید.

 این نکته از لحــن روایت و دغدغه های 
قهرمان داستان و دوستانش نیز پیداست. 
شما کوشــیده اید دنیایی برای زیست این 
شخصیت ها بســازید که از روح و حیاتی 
امروزین برخوردار اســت. ســختی های 
رسیدن به این امر، رمان شما را خواندنی و 
جذاب کرده؛ تا چه حد به جذابیت های مورد 

توقع مخاطب توجه کرده اید؟
مــن نه تنهــا در این رمــان، بلکــه در تمام 
داســتان ها و شــعرهایی که منتشــر کرده ام، 
کوشیده ام به پرســش های خودم بیندیشم نه 
خواسِت مخاطب. هر کتاب یک پیشنهاد است. 
نویسنده فهم و نگره  شخصی اش از هستی را با 

مخاطب درمیان می گذارد. 
هر قدر اساســی تر و بنیادی تر، اثر ارزشمندتر. 
نویسنده  فربه، داستانی فربه می نویسد. سعی ام 
در »رونی یک پیانو قورت داده« اندیشــیدن 
و ســخن گفتن از درون یــک نوجوان بوده نه 
تن دادن به خواســته ها. این کتاب، رماِن مِن 
نوجوان  شــده، با تشــّخصی فــردی. به  واقع 
نویســنده  اصلی، رونی فرخی اســت نه من، 
اوســت که روایت می کند و داســتان را پیش 

می برد. 
وقتــی کتابم بــرای فهرست نویســی فیپا به 

کتابخانــه  ملی رفــت، خانمی بــا من تماس 
گرفت و گفت: »این اثر ترجمه است؟« گفتم: 
»خیر. مولفش من هستم«. او گفت: »پس این 
رونی فرخی کیست که اّول رمان آمده و امضا 
کرده؟« پیــش خودم گفتم چقدر خوب، واقعاً 
هم این رونی بوده که قصه  زندگی اش را نوشته 

و من در نهایت نقش یک مترجم را داشته  ام.
قاعدتاً داســتان خوب، باید بهترین ها را در همه  
ســاحات فرابخواند. نویســنده ابتدا باید خود به 
داستانش احترام بگذارد و کم فروشی نکند، آن گاه 
از مخاطبش انتظار داشته باشد. مخاطب می گوید: 
»تو چه پیِش روی من گذاشــته ای که این  همه 

متوقعی؟«.

 چیزی که از نام رمان هم پیداست و در 
موسیقی  دارد،  داستان هم حضور  سراسر 
است. نسبت موسیقی و رمان شما چیست؟

زمانی که رونی در شــکم مــادرش بوده و در 
کیســه  آبش چــرخ می خورده بــه آلبوم های 
موســیقی گوش می داده و موسیقی نه بخشی 
که تمامِت جان او شده؛ یک نسبت ارگانیک و 
اندام وار. موســیقی یک عنصر و حتی می توانم 
بگویم کارکردی مشــابه یک شخصیت دارد؛ 
بوده، هســت و خواهد بود. می آید دست رونی 
را می گیرد و به دیــداِر اتفاقات می برد. همین 
موســیقی پای استاد جمشــیدی و همسرش 
را به زندگی او باز می کند. به ســلول های او و 
مولکول های پیرامونش وارد می شود. نوایی که 
او را از خودش می گیرد و دوباره بازمی گرداند. 
موسیقی احیاگر رونی ای است که مادرش آرزو 

می کرده است.

 نوشــتن »رونی یک پیانو قورت داده« 
چقدر طول کشــید و چه آرزویی برایش 

دارید؟
۹ ماه تمام روز و شبم به ساخِت لذتبخش رونی 
گذشت. نمی گویم هر روز به یک میزان نوشته ام، 
اوایل به کندی و ماه های پایانی با حجمی که برای 
خودم شگفت انگیز بود، پیش رفت. یادم نمی رود 
زمانی که فصل»هیوالی مترو« را می نوشتم که به 
رونی حمله می کند، ضربان قلبم به قدری باال رفت 
که همســرم نگران شد. از پشت میز بلند شدم و 
قدم زدم، گویی هیوال نه به سر و صورِت رونی که 

به تن و جان من کوبیده بود.
چــه آرزویــی می توانم داشــته باشــم؟ من از 
جزیی ترین بخش رمانم تا طرح جلد و کتاب آرایی، 
مراقــب رونی بوده ام تا کتابــی در خور نوجوانان 
ساخته شود. حاال هم چیزی نمی خواهم جز اینکه 
نه تنها نوجوانان که همه رمانم را بخوانند و لذت 

ببرند.
به قول رونی: »معطل نکنید و کتابی را که من با 

زحمت نوشته ام، شما با دقت بخوانید«.

برش

پیانو  یک  »رونی  در  سعی ام 
قورت داده« اندیشیدن و سخن 
گفتن از درون یک نوجوان بوده 
این  خواسته ها.  به  تن دادن  نه 
کتاب، رماِن مِن نوجوان  شده، با 

تشّخصی فردی است

گفت وگو با تیمور آقامحمدی، به انگیزه انتشار  »رونی یک پیانو قورت داده«

معطل نکنید و کتابم را بخوانید!

نکاتی درباره کارگاه شعر »آفتابگردان ها«
همه محصوالتی که ما در ویترین مغازه ها می بینیم، از کارگاه های تولید 
درآمده اند، کارگاه هایی که خود متکی به آموزش و تجربه اند. شــعر نیز 
چنین اســت. شب شعرها، جشنواره ها، مسابقه ها و آثار مکتوب، ویترین 
ارائه شعرهستند، ولی شعر در کارگاه ذوق و مهارت شاعر پرورده می شود 

و آن ذوق و مهارت نیز بخشی فطری و بخش مهمی، اکتسابی است.
این بیت ایرج میرزا را ما همه شنیده ایم که »شاعری طبع روان می خواهد 
/ نه مبانی، نه بیان می خواهد«. بله اگر فقط »شاعری« هدف باشد، همان 
طبع روان هم کافی اســت، اما حقیقت این اســت که مــا در برابر هر 
شــاعر خوب در زبان فارسی حدود ۱۰۰ شاعر ضعیف داریم، کسانی که 
نه نامشــان بر جای مانده و نه آثارشــان. این ها کسانی بوده اند که فقط 

طبع روان داشته اند. بله شاعر بوده اند، اما شاعر خوب بودن مهم است. 
شــعر خوب هم به مطالعه ، هم به آموزش و هم به حضور مســتمر در 
محافل و مجامع ادبی نیاز دارد. هر جا که این چیزها در کنار هم وجود 
داشته اند، بناگاه عده ای شاعر خوب ظهور کرده اند. ما در طول تاریخ ادبیات 
فارسی، سراغ نداریم جایی یا زمانی که بدون پشتوانه علمی، آموزشی و 
مهارت اندوزی، جمعی شــاعر توانا ظهور کرده باشند، ولی حقیقت این 
است که اغلب متولیان و دست اندرکاران امور فرهنگی  به ویترین شعر 
بیشتر می اندیشند. از همین روی است که »شب شعر«، »جشنواره شعر«، 
»کتاب شــعر« و »صفحه و کانال شعر« بیشتر دیده می شود تا کارگاه و 
آموزشــگاه شعر. بله در یک شب شعر یا جشــنواره شاعران برتر روزگار 
شرکت می کنند و آثارشان را ارائه می دهند، ولی این آثار در چه بستری 

تولید شده اند؟ 
در این سال ها یکی از بســترهای خوب آموزش و مهارت اندوزی در کار 
شــعر، دوره های آموزشی آفتابگردان هاست. میالد عرفان پور، مدیر دفتر 
شعر مؤسسه شهرستان ادب در نشست خبری »هشتمین دوره آموزشی 
شعر جوان انقالب اسالمی« از پرورش حدود یک هزار شاعر جوان در این 

هشت دوره خبر می دهد و این رقم قابل توجهی است. 
تا آنجا که من خبر دارم مؤسسه شهرستان ادب کمتر جشنواره و شب شعر 
برگزار کرده و عمده کارهایش برنامه های مستمر آموزشی برای شاعران 
جوان آن هم به صورت مستمر و نه فقط در برنامه های یکی دوروزه است. 
در هر دوره شاعران جوان از میان متقاضیان بسیار گزینش می شوند و در 
طول این دوره در یک ارتباط مستمر، هم آثارشان به وسیله کارشناسان 
مؤسســه نقد می شود و هم منابع مطالعه برایشان معرفی می شود و در 
نهایت در یک اردوی آموزشی فشرده، پای صحبت پیشکسوتان، شاعران 

و منتقدان خبره ای می نشینند. 
افزون بر این ها، مؤسســه شهرســتان ادب در تهران و چند شهر دیگر 
جلسات هفتگی شعرخوانی و نقد شــعر نیز دارد که این ها غالباً کانون 
تجمع و پرورش شاعران جوان  هستند. بسیاری از شاعران خوب این نسل 
کسانی  هستند که در دوره های آموزشی آفتابگردان ها شرکت داشته اند 
و یا از این جلسات سر برآورده اند. از این جمله  اند خیلی از شاعران خوب 
نسل جوان در شهر مشهد که غالباً افراد ممتازی در مسابقات دانش آموزی 
و دانشــجویی حتی در سطح کشور هستند. کمتر نهاد یا مؤسسه ادبی 
در این ســال ها چنین برنامه های مستمری، با این همه خروجی خوب 

داشته است.
دو گروه باید بیش از این به آموزش و تجربه اندوزی مستمر در کار شعر 
بیندیشند، کسانی که طبع و ذوق شعر دارند و مسئوالن و مدیرانی که 
می خواهند در رشد و اعتالی شعر فارسی نقشی داشته باشند. همه این ها 
باید بیش از ویترین جشــنواره ها و شب شــعرها، به کارگاه و آموزشگاه 
شــعر توجه کنند. بدون این ها ویترین خالی خواهد ماند  یا با اجناسی 

کم کیفیت پر خواهد شد.
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 اعطای گواهی درجه  یک هنری 
به چهار هنرمند موسیقی سیستان و بلوچستان

سی وپنجمین  خبری  ستاد 
جشــنواره موسیقی فجر: 
شب موســیقی سیســتان و 
بلوچســتان با اجرای سه گروه 
اعطای  و  اســتان  موســیقی 
گواهــی درجه یــک هنری به 
هنرمندان این استان در آخرین 

شب جشنواره موسیقی فجر در تاالر سوره برگزار شد.
در شب موسیقی سیستان و بلوچستان حبیب اهلل قادر آتشگر؛ نوازنده 
دونلی و ســرنا، برکت شــکل زهی؛ نوازنده قیچک، خداداد شکل زهی؛ 
نوازنده قیچک و محمد نور محب زهی؛ نوازنده و سازنده قیچک گواهی 
درجه یک هنری خود را از شورای ارزشیابی هنرمندان دریافت کردند.

گواهــی درجه یک هنری باالترین درجه هنری که توســط شــورای 
ارزشیابی  هنرمندان، نویســندگان و شاعران کشور  وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی به هنرمندان اهدا می شود.
مدرک درجه یک هنری این هنرمندان اســتان سیستان و بلوچستان 
توسط محمد اهلل یاری فومنی؛ مدیرکل دفتر موسیقی، حمید قبادی؛ 
مشاور اجرایی معاونت امورهنری، سیدمحمد طباطبایی؛ دبیر شورای 
ارزشــیابی هنرمندان و حسین مســگرانی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
سیستان و بلوچستان اعطا شد. این در حالی بود که گروه »هامون« به 
سرپرستی حبیب اهلل قادر آتشگر از شهرستان زابل با لباس های محلی 

سفید و کت های مشکی آینه دوزی روی صحنه رفت و اجرا کرد.
محمد بخش محل زهی؛ نوازنده رباب، ابراهیم براهوتی؛ نوازنده تنبورک، 
علیم قادر آتشکر؛ نوازنده قاشقک و امیر گرگیج؛ نوازنده دهلک، نوازندگان 
گروه »هامون« بودند که قطعه »ای وطن، ایران من« را اجرا کردند. این 
گروه تاکنون در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی شرکت داشته 
اســت. در ادامه  گروه موسیقی »ساحل مکران« به سرپرستی اسحاق 
بلوچ نسب از شهرستان چابهار روی صحنه رفت و اولین اجرا را با روایت 
یک داســتان شروع کرد.این گروه نیز در جشنواره های مختلف داخلی 
و خارجی از جمله کشــور فرانسه، سوئد، عمان و پاکستان اجرا داشته 
است.  استاد اسحاق بلوچ نسب نیز درجه یک هنری از شورای ارزشیابی 

هنرمندان دارد.
احمد وطن خواه؛ نوازنده قیچک و حاج مرادبخش بارسا؛ نوازنده تنبورک، 
همراه استاد اســحاق بلوچ روی صحنه اجرا کردند. ضمن اینکه گروه 
موسیقی »گلداز« به سرپرستی گل محمد بلوچی از شهرستان نیکشهر 
اجرای پایانی سی  و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در تاالر سوره بود. 
این گروه نیز در کشــورهایی مثل عمان، عراق و برخی از کشــورهای 

آفریقایی اجرا داشته  است.
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