
هشتمین تندیس
پرویز پرســتویی با انتشار تصویری در کنار 
وزیر بهداشت نوشت:»در آستانه حماسه ۹ 
آبان و سالروز اولین شکست عراق در کوی 
ذوالفقاری آبادان، هشتمین تندیس جایزه 
خودجوش و مردمی قهرمانان گمنام )یادبود 
شهید دریاقلی سورانی( از سوی هنرمندان 
و جانبازان و مردم آبادان به تمامی مدافعان 
و شــهدای سالمت کشور و خانواده های محترمشان و به نیابت از آنان، به وزارت 
بهداشت کشور اهدا گردید. در این جلسه که بخاطر مسائل دوران کرونا بصورت 
بســیار محدود در سالن وزارت بهداشت برگزار شد، هماهنگی های بسیار خوبی 
برای استفاده از تجربه و مشارکت هنرمندان و نیز رزمندگان در کمک به مدافعان 

سالمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت«.

موزه ای از جمجمه های انسان!
شاید باورتان نشود اما در فرانسه موزه ای با 
عنوان »موزه انســان« وجود دارد که در آن 
بیش از 18 هزار جمجمه واقعی انســان به 
نمایش گذاشته شده اســت! این 18 هزار 
جمجمه متعلق به انسان هایی است که در 
مناطق تحت اشغال فرانسه، توسط نظامیان 
این کشور به قتل رسیده اند. رضا پورحسین، 
قائم مقام معاون سیمای رسانه ملی با اشاره به این ماجرا در زمینه حواشی مربوط 
به توهین فرانسه به اسالم در توییتر نوشت: »ویدئویی دیدم از یک موزه در فرانسه 
که در آن 18هزار جمجمه مبارزان الجزایری نگهداری می شــود! سابقه این گونه 
کشور ها همین است؛ برده داری، تجاوز، اِشغال، کشتار و البته ویترین امروز آن ها با 

پز آزادی و حقوق بشر خیلی جالبه!«

این مقایسه به آمریکا اعتبار نمی بخشد
همزمان با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، 
بحث هایی درباره تفاوت های اقتصاد ایران و 
ایاالت متحده در فضای مجازی داغ شــده 
است. امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل 
سیاسی در زمینه این مقایسه ها در صفحه 
اینستاگرام خود نوشــت:»تا از وضعیت بد 
اقتصادی یا اجتماعی آمریکا انتقاد می شود، 
گروهی، آمریکا را با ایران مقایســه می کنند. ایران کشوری در حال توسعه و زیر 
شدیدترین تحریم های تاریخ است و آمریکا قدرتمندترین اقتصاد و ارتش جهان را 

دارد. مقایسه آمریکا با ایران، به آمریکا اعتبار نمی بخشد«.

چه می کردیم؟
همزمان با اعالم نتایج کنکور، مالک شریعتی، 
نماینده مجلس کــه یکی از مخالفان طرح 
تعویق آزمون سراســری به حساب می آمد، 
درباره تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در 
توییتر نوشت:»اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا 
دو ماه پیش تسلیم خواسته برخی داوطلبان 
و حمایت دلسوزانه چند نماینده از آن ها شده 
و کنکور سراســری را به پاییز موکول می کرد، امروز با افزایش بیش از 1۰۰درصد 
مبتالیان و فوتی هــا چه می کردیم؟« وی همچنین افــزود: »همچنان به روش 

اطالع رسانی و عدم قطعیت تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا در آن زمان منتقدم«.

 مجید تربت زاده چند نفر از من و شما، حتی آن هایی 
که اهل سفر و گردشگری هستیم، ممکن است تا امروز نام 
»آویهنگ« به گوشمان خورده باشد؟ حدود 6۰ کیلومتر 
که از سنندج بروید به غرب و به سمت مریوان، روستای 
خیلی قشــنگی را می بینید که در محاصره کوه ها، وسط 
دره ای نه چندان پهناور، هر مســافر و بیننــده ای را به 
خودش جذب می کند. فقط صحبت چشم انداز کم نظیر 
کوهستانی، رودخانه های پرآب، جنگل های بلوط و باغ های 
سرسبز نیست. آویهنگ، گیاهان دارویی معروفی هم دارد 
و البته کوه »سنگ ســرخ« که شاید از زیباترین مناظر 

استان کردستان باشد. 

مردمداری#
حرف زدن از قابلیت های کمتر گفته شده این روستا، به 
همین ها ختم نمی شود. بدون شک وقتی نامش را نشنیده 
باشــید، این را هم خبر ندارید که روســتایی با این همه 
زیبایی و دارایی، مسجد بسیار معروفی هم دارد که از آثار 
دوره قاجار است و در فهرست آثار ملی نیز ثبت شده است. 
مسجدی که البته مدرسه دینی روستا هم بوده است. به 
جز همه این ها، روستای آویهنگ، شهید سرشناسی هم 
دارد که شــاید کمتر در موردش شنیده یا خوانده باشید. 
در این روزهای وحدتی و پیوند دوباره قلبی و دینی میان 
هموطنان شیعه و سنی، یادی کنیم از ماموستا »مالحیدر 
فهیم« که مردم روستای 2 هزار نفری آویهنگ خوب به 
یاد دارند خانه اش پناهگاه همیشگی مردم بود و خودش 
حالل مشکالت آن ها. شاید هنوز هم متوجه نباشید داریم 
درباره روحانی وعالِمی از اهل ســنت حرف می زنیم که 
زندگی و دانسته هایش فقط به درس و مدرسه و موعظه 
دینی خالصه نمی شد. »مالحیدر« از خود مردم بود و کنار 
آن ها مثل خودشان زندگی و کار و تالش می کرد. جایگاه 
روحانیتش هم سبب شــده بود درِ خانه اش شبانه روز به 
روی مردم باز باشد و هیچ مشکلداری با دست خالی و یا 

ناامید از خانه او برنگردد.

همه آرزوهای من#
سال 1281، خدا او را به مال نظام الدین فهیم و همسرش 
»نورجهان« داد. به جز شــاگردی پــای درس های پدر، 
سال ها شاگرد روحانیون سرشناسی چون مالعبداهلل کانی، 
مالعبداهلل مهابادی، مالعبدالعظیم مجتهد و مالحبیب اهلل 
روحانی کاشــتری بود. مدتی هم برای ادامه تحصیالت 
دینی به اربیل عراق رفت و برای همین به زبان عربی هم 
به طور کامل تســلط داشت. در سال 1313 از مالحبیب 
روحانی اجازه افتا گرفت و شد روحانی و امام جماعت مردم 
منطقه »کرجو« از توابع سنندج. البته »مال حیدر« به جز 
تدریس و آموزش جوانان و همچنین رسیدگی به مسائل 
و مشــکالت دینی مردم، باغدار بسیار خوبی هم بود و به 
قول آن هایی که او را می شناختند باغبانی و باغداری اش 
هم دقیقاً به خوبی ماموستا بودنش بود. »مال سید اشرف 
حســامی« که از شــاگردان مالحیدر اســت درباره اش  
می گوید: »مالحیدر گاه و بیگاه که در جمع دوستان حرف 
می زد می گفت در زندگی ام ســه آرزو داشتم. اول اینکه 

لباس روحانیت و خدمت به دین و شــریعت محمدی را 
تن کنم. زیارت خانه خدا را هم خیلی مشتاقش بودم که 
بحمداهلل در میانســالی نصیبم شد و آرزوی سوم هم...«؛ 

آرزوی سوم را البته اجازه بدهید در ادامه مطلب بگوییم.

انقالب سیاه#
زندگی و تبلیغ در روســتایی دور افتاده، آن هم در اســتان 
کردستان با آن همه محرومیت، دلیل نمی شد »مالحیدر« 
از وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران آن روزها دور بیفتد. انگار 
از ســال 1342 به بعد با نهضت امام)ره( آشنا شد. گواهش 
سخنان خودش است که بارها در جمع شاگردان یا دوستانش 
به تقلید از امام)ره(، انقالب ســفید دوران پهلوی را انقالب 
سیاه نامیده بود. شاگردان مالحیدر که یکی دو تا هم نبودند، 
امروزه خودشان در لباس روحانیت اهل تسنن در کردستان 
به فعالیت مشغول اند. البته بسیاری از مردم عادی و کشاورزان 
هم در منطقه خوب به یاد دارند که خیلی هایشان، کشاورزی 
و باغداری و همچنین احیای زمین های بایر اطراف را مدیون 
تالش ها و تشویق های ماموستا »مالحیدر« هستند. به این ها 
اضافه کنید مساجد، پل ها، جاده های روستایی و حمام هایی 
را که مردم روستای محروم، داشتنش را مدیون فعالیت های 

خیرخواهانه »مالحیدر« هستند.

روشنگری#
کمتر کســی فکر می کرد بینش و بصیرت »مالحیدر« 
روزی مثــل مردمداری و روحیــه صلح طلبی اش، دلیلی 
شود برای دشمنی برخی ها. مردی که به قول شاگردانش 
»مراتب کمال و صفات عالیه علمی و اخالقی را طی کرده 
و انسانی واقعاً فهیم، فاضل، فقیه، اهل مطالعه و تحقیق، 
متدین، صالح، با شرافت و مناعت طبع بوده و با کشاورزی 
و باغــداری امرار معاش می کرد« کم کم به خار چشــم 
احزاب ضد ملی و میهنی تبدیل شــد. بیشتر از 5۰ سال 
با همین ســبک و سیاقی که گفتیم، هوای دین و دنیای 

مردمش را داشــت و البته از انقالب اسالمی و دشمنانی 
هم که داشت، غافل نبود. فردی با این ویژگی ها البته که 
حاضر نیســت مردم را رها کند و به خاطر جاه و مقام یا 
هرچیز دیگری، دست از روشنگری علیه کومله و دموکرات 
در کردســتان بردارد یا اینکــه زیر پرچم جدایی طلبی و 
وحدت شکنی کسی سینه بزند. »مالحیدر فهیم« در واقع 
شــهید همین بصیرت و آزادگی اش است وگرنه در سن 
81 ســالگی، وقتی هجوم و تسلط موقت ضد انقالب بر 
بخشی از کردستان را دید، می توانست گوشه عزلت بگیرد، 
به کار کســی کار نداشته باشد و به انتظار مرگ طبیعی 

در بستر بماند.

این مورد را اشتباه می کرد#
»...و ســومین آرزویم شــهادت در راه خداست که فکر 
می کنم این آرزو را به گور ببــرم«. »مالحیدر« درباره 
آرزوی ســومش اشــتباه کرده بــود. 24 مهر 1362، 
مصادف با عاشــورا، ضد انقالب حمله می کند و شبانه 
درگیری سختی در روســتای »آویهنگ« درمی گیرد. 
تعداد زیــادی از مردم بومی و مدافعــان غیربومی هم 
به شهادت می رســند. دشمن، عده ای از جمله روحانی 
81 ســاله را نیز به اســارت می گیرد و با خود می برد. 
اســارت تا 14 روز بعد ادامه پیدا می کند و شــاهدان 
ماجرا، پنج ســال پیش در شــب خاطــره ای که برای 
بزرگداشــت »مالحیدر« توسط حوزه هنری کردستان 
برگزار شد، گفتند او شکنجه می شود و توهین می شنود 
اما حاضر نمی شــود به امــام)ره( و انقالب توهین کند. 
آن هم در شــرایطی که به جز شــکنجه، با پای پیاده 
او را از کوهســتان های صعب العبور مناطق کالترزان به 
ســمت دیواندره برده بودند. خاطره گوی آن شــب این 
را هم گفت که »شــرط کردند اگر توهین کند، آزادش 
می کننــد... مالحیدر اما فقط از آن ها خواســت اجازه 

بدهند دو رکعت نماز بخواند... نمازش را خواند و...«. 

 مجازآباد
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ورزشورزش
باز شدن پنجره استقالل با دست های خالی

 پول هایی که باید 
خرج زیر ساخت ها می شد

آخرین تحوالت در شهرخودرو از زبان محمد نوازی

 فرجی نمی رود
 مسلمان نمی آید

 »مجید مالمحمدی« از تجربه های داستان نویسی اش درباره حضرت محمدa می گوید 

ترجمه آثار دینی فارسی با استقبال رو به رو خواهد شد

میرن آدما...

قدس زندگی: خبر درگذشــت مرحوم اکبری در اثر ابتال بــه کرونا که دو روز 
پیش در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد، موجب شد کاربران فضای مجازی 
یک بــار دیگر بازی های به یادماندنی این بازیگر را مرور کنند. برخی از هنرمندان 
هم دلنوشته هایی را در پی درگذشت رفیق قدیمی و همکارشان منتشر کردند؛ از 
جمله پرویز پرستویی که نوشته بود: »بنده افتخار همکاری با کریم عزیز در چندین 
نمایش نامه درگروه تئاتر کوچ و همکاری در اداره تئاتر را داشتم. کریم یک انسان به 
معنی واقعی کلمه بود. مرد همیشه مهربان، هنرمند خالص، هنرمند آرام و بی ادعا و 
بدون حاشیه، مرد سکوت و سکوت. همین امروز داشتم بهش فکر می کردم. عجب 
رسمیه رسم زمونه، میرن آدما از اونا فقط، خاطره هاشون به جا می مونه«. اما یکی از 
جالب ترین مطالبی که به صورت گسترده در فضای مجازی بازنشر شد و کاربران 
استقبال زیادی از آن به عمل آوردند، انتشار بخش هایی از مصاحبه کمتر شنیده 
شده مرحوم اکبری درباره حس و حال بازی در نقش ابن ملجم بود. مرحوم اکبری 
در بخشــی از این مصاحبه می گوید: »فیلم برداری این سریال و قسمت ضربت 
خوردن امام علی)ع( در ماه رمضان بود و من در خانه قطام بودم که آقای میرباقری 
به من گفت کریم می خواهم ضربت خوردن را برای شب نوزدهم بگذارم تا در آن 
حس قرار بگیری. گفتم به قرآن اگر در آن شب بتوانم بازی کنم، دیوانه می شوم. 
گفت شوخی کردم و خندید و رفت. فیلم برداری فاصله ای که من حمله می کنم تا 
جایی که ضربه می زنم دو ماه طول کشید«. او در ادامه از ارادتش به حضرت علی 
و حس و حال لحظه اجرای این صحنه صحبت می کند و می گوید: پس قرار بود 
من نقش شــقی ترین فرد تاریخ را بازی کنم. خیلی سخت بود. آقای میرباقری و 
آقای شریفی نیا خیلی به من کمک کردند. خدا را گواه می گیرم از سه شب پیش 

از اینکه اولین سکانس ضربت زدن را شروع کنیم خواب نداشتم و می ترسیدم«.

این »بنکسی« ناشناس

قــدس زندگی: برخالف تصور خیلی هایمان، دیوارنویســی یا همان گرافیتی 
فقط مخصوص جوان ها و نوجوان های خرابکاری نیســت که با قوطی های رنگ 
بــه جان دیوارهای مکان های عمومی افتاده و فاتحه آن ها را می خوانند! چندین 
سال است که نقاشــی دیواری تبدیل به یک رشته هنری خاص شده و هزاران 
نقاش حرفه ای که تخصصشــان طراحی روی دیوارهای شهر است، در سرتاسر 
دنیا فعالیت می کنند. اگر از این نقاشــان درباره هدفشان از ورود به این عرصه 
بپرسید احتماالً به شما خواهند گفت می خواهند یک روز مثل »بنکسی« معروف 
شــوند! شاید نام بنکســی را تا امروز بارها در رسانه های خارجی شنیده باشید 
اما معموالً هیچ جا اطالعات زیادی از او درج نشــده اســت. بنکسی نام مستعار 
هنرمندی ناشــناس است. نه عکسی از او موجود است نه نامش را می دانیم، اما 
آثارش میلیون ها دالر ارزش دارد. اگر از خودتان می پرســید یک نقاش خیابانی 
چرا باید ســوژه مطلب رسانه ها شود، بد نیست بدانید او در سال 2۰1۰ توسط 
مجله تایم به عنوان یکی از 1۰۰ چهره تأثیرگذار جهان انتخاب شده است! اوایل 
دهه ۹۰ میالدی بود که نخســتین نقاشــی های او بر در و دیوار شهر بریستول 
انگلســتان ظاهر شد. آن روزها او فقط یک نقاش معترض بود که سعی می کرد 
با روشی غیرمعمول، یعنی نقاشی کشیدن روی دیوارهای شهر، اعتراضش را به 
گوش مسئوالن انگلستان برساند. طراحی های بنکسی به قدری ظریف و دقیق 
بود که تصاویر طراحی هایش بالفاصله ســوژه رسانه ها شــد و مردم از سرتاسر 
انگلستان برای تماشای طراحی هایش به بریستول می آمدند. خیلی زود بنکسی 
دایره فعالیتش را به ســایر نقاط اروپا و حتی فلسطین اشغالی هم گسترش داد.  
او در فلســطین کار های زیادی انجام داده است که یکی از آن ها روی دیوارهای 
هتلی به نام »The Walled Off« اســت که فقط 4 متر از دیوار بتنی در کرانه 
باختری فاصله دارد و تمام اتاق های آن منظره ای رو به دیوار دارند. این دیوار یکی 
از مهم ترین نشانه های اشغال 5۰ ساله فلسطین است و به یکی از موضوعات مورد 
عالقه هنرمندان برای حرکات اعتراضی تبدیل شده است. نقاشی بنکسی بر این 
دیوار تبدیل به یکی از نمادهای مقاومت مردم فلسطین شده است. محتوای آثار 
بنکسی معموالً ضد سرمایه داری و اعتراضی است. او اعتراضش را به صریح ترین 
شــکل ممکن به گوش سرمایه داران غربی و سیاســتمداران در سرتاسر جهان 
می رســاند و دقیقاً به همین خاطر هم هســت که در میان مردم محبوب شده 
است.  بنکسی حاال به قدری برای خودش شهرت دست و پا کرده که آثارش به 
قیمت هایی عجیب و غریب و هم تراز با آثار برترین هنرمندان تاریخ خرید و فروش 
می شود. به عنوان مثال همین چند روز پیش یکی از آثار او به قیمت 1۰ میلیون 
دالر معامله شد! این هنرمند ناشناس تا به حال در زمینه های زیادی فعالیت کرده 
اما بیشتر آثار او بر محور انتقاد از بی عدالتی در جهان، پدیده مهاجرت و همچنین 
فلسطین اشغالی استوار است. او در روزهای داغ اعتراض های مردمی آمریکا هم 
طرحی را در حمایت از سیاه پوســتان آمریکایی به اشتراک گذاشت. بنکسی در 
یکی از جدیدترین آثارش، به موضوع جانفشــانی کادر درمان برای نجات جان 
مردم پرداخته است.  بنکسی ناشناس یکی از مردمی ترین هنرمندان معاصر به 
حساب می آید که بی محابا به سیاستمداران می تازد و بدون وابستگی به جریان ها 

و بازی های سیاسی، همواره در تمام رویدادها در سمت مردم می ایستد.

حکایت امروز

یحیی به دنبال جذب مدافع و مهاجم جدید

 »آل کثیر« 
از لیست خط می خورد؟!
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سینا حسینی: بــا پرداخت مطالبات سه شاکی بزرگ 
اســتقالل پنجره نقل و انتقاالت این باشــگاه در آستانه 
بازگشایی قرار دارد تا بازیکنان جدید این تیم بتوانند به 
صورت رسمی قراردادهای خود را در سازمان لیگ به ثبت 
برسانند تا محمود فکری بدون دغدغه برنامه های خود را 

به اجرا در آورد.
پرداخت این رقم سنگین آن هم به صورت ارزی در این 
برهه که کشــور دچار معضالت بزرگ اقتصادی ناشی از 
تحریم اســت،حرکت امیدوارکننده ای به شمار می رود 
اما ای کاش مدیران فوتبال ایران از این ماجرا درس عبرت 

بگیرند تا در آینده زیر بار پرداخت چنین مبالغی نروند.
البته که ماجرای شکایت استراماچونی همچنان باشگاه 
استقالل را به شدت تهدید می کند هرچند که در فرایند 
حقوقی این پرونده نیز دســت استقالل خالی نیست اما 
نیاز به حضور وکالی کاربلدی است تا استقالل با موفقیت 
این پرونده را پشت سر بگذارد. تا دوباره ماجرای غرامت 

سنگین به بار نیاید.

لیست پرداخت ها#
مدیران استقالل در این مقطع با پرداخت غرامت وینفرد 
شــفر به میزان ۵۹۲۰۰۰ دالر، پرداخت حق دادرســی 
فیفا به میزان۲۵۰۰۰ فرانک ســوئیس، پرداخت غرامت 
پاختاکور بــه میــزان ۱۴۲۰۰۰ دالر، پرداخت غرامت 
جپــاروف بــه میــزان ۹۴۰۰۰ دالر گام بزرگی در حل 
مشــکالت ناشــی از این بدهی ها را برداشتند تا دغدغه 
هواداران تا حدود زیادی برطرف شود و تیم محبوب آنها 
با آرامش بیشتری به سمت جلو حرکت کند،اما قطعا این 

پایان مأموریت آنها نخواهد بود.
استقالل در ســال های اخیر در حوزه درآمد زایی کامال 
ناکام بوده و از وجود یک حامی مالی قدرتمند رنج برده 
از ایــن رو انتظار می رود، با کمــی درایت و یک انتخاب 
اصولی تدبیری اتخاذ شود که مسیر پیش رو با همراهی 
یک مجموعه قدرتمند هموار شــود تا استقالل به آنچه 

شایستگی دارد دسترسی پیدا کند.
البته پیــش از تمام این اقدامات اســتقالل نیاز به یک 
تغییر نگرش در سطح کالن مدیریتش دارد.تفکری که 
با تکیه بر عقالنیت و تجربه مانع از بروز مشکالت قبلی 
شود،استقالل در دو ســال اخیر هیچ درآمدی ناشی از 
روش های مرسوم درآمدزایی در فوتبال روز جهان نداشته 
اما میزان هزینه کرد این باشگاه رقم وحشتناک و دور از 
انتظاری است که این باشگاه را با بحرانی عظیم رو به رو 

کرده است.

پول کمپ صرف جریمه ها شد#
استقاللی ها به جای پرداخت این حجم پول می توانستند 

خیلی زودتر پرونده این سه شاکی و دیگر شاکیان خود را 
پرداخت کند اما با پشت گوش انداختن و اهمال مدیریت 
چنین هزینه ای هنگفت به استقالل تحمیل شد تا سرمایه 
کالنی بابت پرداخت جریمه از حساب استقالل کسر شود، 
در حالی که با این رقم اســتقاللی ها می توانستند کمپ 
ناصر حجازی را تجهیز کنند تا بازیکنان این تیم بتوانند با 
امکانات مدرن و تجهیزات به روز تمرینات خود را دنبال 

کنند.

مدیران نزدیک بین#
یکــی از تفاوت های عمده در مدیریــت فوتبال ایران و 
کشورهای حوزه خلیج فارس در همین ماجرا نهفته است 

به شکلی که هیچ مدیری در طول دوران خدمتش حاضر 
نیست به مســائل کالن فکر کند و کارهای زیرساختی 
و ایده آل انجام دهــد، چون از غافله مدیران هزینه گرا 
و نتیجــه محور فاصله می گیــرد و نمی تواند روی موج 
افکارعمومی سوار شــود، در حالی که مدیران فوتبالی 
کشــورهای حوزه خلیج فارس در کنار جذب ســتاره و 
کسب نتیجه به ایجاد زیر ساخت های ورزشی نیز توجه 
ویژه دارند. حاال باید دید با فرصت به وجود آمده تا قبل 
از فراینــد واگذاری، مدیران باشــگاه با رفتار منطقی از 
اشتباهات گذشــته درس خواهند گرفت تا ناکامی ها از 
ذهن هواداران پاک شود یا باز همان آش و همان کاسه 

خواهد بود.

باز شدن پنجره استقالل با دست های خالی

پول هایی که باید خرج زیر ساخت ها می شد

بیرانوند بازی با بوسنی را از دست می دهد؟
ورزش:علیرضا بیرانوند، دروازه بان آنتورپ بلژیک به علت مصدومیت در اردوی قبل تیم 
ملی با اسکوچیچ بازی با بوسنی را از دست داد. او بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیتش، 
در بازی های اخیر تیم بلژیکی خود را همراهی کرده ولی همچنان فرصت حضور در ترکیب 
اصلی را پیدا نکرده است. اردوی جدید تیم ملی نیز از حدود ۱۰ روز دیگر شروع می شود 
و اهالی فوتبال منتظر اعالم فهرست بازیکنان این تیم برای بازی با بوسنی و ستاره هایش 
هستند. با این حال کادرفنی تیم ملی برای استفاده از دروازه بان اصلی ایران تردید دارند 
و شاید این دروازه بان به خاطر ریکاوری و افزایش آمادگی خود این اردو را از دست بدهد. 

رادو برای رفتن دنبال بهانه است
ورزش: رادوشــویچ در ۳۱ سالگی اگر سه ســال هم نیمکت نشین لک باشد 
فوتبالش روی نیمکت پرســپولیس تمام می شــود و تنها راه نجات جدایی از 
پرســپولیس است. رادو دنبال بهانه اســت که تیم را ترک کند و االن بهترین 
فرصت در اختیــار او قرار گرفته تا به دلیل عدم پرداخت مطالباتش یک طرفه 

فسخ کند و دنبال یک تیم جدید باشد. 
رادو در ایــن صورت می تواند هم پولــش را بگیرد هم به تیمی برود که در آن 

فرصت بازی پیدا کند.

جهانبخش بازی با تاتنهام را از دست داد
ورزش: هافبک ایرانی برایتون نمی تواند تیمش را در بازی با تاتنهام در لیگ جزیره 
همراهی کند. وینگر ایرانی یک ماه پیش در بازی با منچستریونایتد در دقیقه ۵۰ 
بازی دچار مصدومیت شــد و همه انتظار داشتند مصدومیت این بازیکن سطحی 

باشد، ولی برخالف انتظار ها زمان زیادی برای بهبودی اش نیاز دارد.
برایتون امیدوار است جهانبخش برای بازی یکشنبه با تاتنهام در لیگ برتر انگلیس 
برسد، اما گراهام پاتر، سرمربی تیم اعالم کرد این بازی برای بازگشت جهانبخش به 

ترکیب تیم زود است و او باید هنوز استراحت کند.

همیلتون به دنبال ادامه همکاری با مرسدس
ورزش: لوئیس همیلتون قهرمان 6 دوره فرمول یک جهان اعالم کرد او می خواهد 

با پایان فصل ۲۰۲۰ با مرسدس وارد مذاکره شود.
این راننده انگلیسی تاکید کرد که نمی داند تا چه زمانی در این ورزش فعالیت خواهد 

کرد اما اصرار دارد که می خواهد یک فصل دیگر برای مرسدس به رقابت بپردازد.
همیلتون در این باره اظهار داشــت: سال گذشته توتو ولف )مدیر مرسدس( درباره 
تمدید قرارداد صحبت می کرد. می خواستم این فضای ذهنی را به خودم بدهم تا در 

مورد آنچه می خواهم انجام دهم فکر کنم.

ورزش: محمد نوازی یکی از اعضای کادرفنی و دســتیار 
ســیدمهدی رحمتی در شهرخودرو اســت. مدافع سابق 
استقالل مدتی قبل به ویروس کرونا مبتال شد اما توانست به 
سالمت از آن عبور کرده و باردیگر در تمرینات تیمش حضور 
پیدا کند. نوازی صحبت هایی در خصوص شرایط خودش و 

همچنین شهر خودرو انجام داده که در زیر می خوانید:

خوب شدم و برگشتم #
تقریبــا ۱6 روزی درگیر ویروس کرونا بودم از روزی که به 
ایفمارک رفتم وقتی برگشتم حالم خوب نبود، نمیدانم کجا 
دچار این ویروس شدم خیلی مریضی بدی است . از دیروز 
در تمرینات حاضر شــدم شرایط تیم  خوب است، ۱۲ روز 
در تهران اردو داشــتیم و فشار بدنسازی باال بود. بازی های 

دوستانه انجام شد که باعث شد نقاط ضعف و قوت 
مان را بیشتر بشناسیم و روی آنها کار کنیم. البته 
من که در تمرینات حضور نداشتم اما رحمتی و 
سایر دوستان در این چند وقت زحمت کشیدند. 

شرایط بدنی بچه ها خوب است. منتظریم بازی ها 
شروع شود و ما حضور پرقدرتی برای شروع لیگ 

در مشهد داشته باشیم.

امتیاز های همه اول فصل#
در خصوص بازی با ماشــین سازی 
بایــد بگویم که تیمی اســت که 
چند ســالی در لیگ برتر حضور 
داشته و قبلش در لیگ یک بوده 
و تیم ریشــه داری است. جابه 
جایی هایی در این تیم صورت 
گرفته اما مــا هیچ حریفی را 
دســت  کم نمی گیریم .در هر 

حال همه تیم ها دوســت 
دارنــد خــوب کار کنند. 
قطعاً امتیازهای اول فصل 
خیلی بــه درد آخر فصل 

می خورد ما دنبال نتیجه هستیم و غیر از آن دوست داریم 
که عملکرد و تاکتیک پذیری خوبی داشته باشیم. انتقادپذیر 
هستیم و امیدوارم بتوانیم با فکر کار کنیم که در مستطیل 

سبز خودمان را نشان دهیم.

انتقال فرجی شایعه است #
در خصوص شایعه پیوستن فرشاد فرجی به پرسپولیس فکر 
نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد و در حد شایعه است . ما به 
بازیکنان مان احتیاج داریم و االن هم شرایط خوبی نیست 
که کسی جدا شود. ما تیم را بسته ایم و روی همه بازیکنان 
حساب باز کرده ایم. پنج شش روز بیشتر به شروع بازی ها 

نمانده و ما نمی خواهیم که کسی را از دست بدهیم.

پیوستن مسلمان؟#
در خصوص شــایعه آمدن محسن مسلمان هم من 
فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد. به هر حال محسن 
مسلمانان بازیکن شناخته شــده ای است و به هر 
تیمی برود قطعاً به آن تیم کمک خواهد کرد اما من 

چیزی در این رابطه نشنیدم.

تجربه آسیایی#
برای همه تیم هــا آرزوی موفقیت 
بتوانیم خوب  امیــدوارم  می کنم 
امتیاز جمع کنیم مسلماً تیمی 
که از ابتدای کار امتیاز جمع کند 

پیروز است. 
با توجه به انگیزه و تجربه ای 
کــه در بازی های آســیایی 
امیــدوارم  کردیم  کســب 
حضور خوبــی در لیگ برتر 
مدیرعامل  از  باشیم.  داشته 
باشــگاه  هم تشکر می کنم 
جوان  مربی هــای  به  که 

اطمینان کرده است .

امیرمحمد سلطان پور : چهارشنبه شب گذشته بعد 
از اینکه بارسلونا موفق شد در زمین یوونتوس در لیگ 
قهرمانان اروپا به پیروزی ۲-۰ دست پیدا کند، حریف 
را در شــبکه های اجتماعی به سخره گرفت. آن ها در 

توئیتر خود خطاب به بیانکونری گفتند:
»ما خوشحالیم که شــما توانستید بزرگترین بازیکن 

تاریخ را در زمین ببینید.«
البته تیم شبکه اجتماعی یوونتوس نیز در جواب آبی و 
اناری پوشان گفت که: »شما احتماال در فرهنگ لغت 
اشتباهی، بزرگترین بازیکن تاریخ را جستجو کرده اید؛ 

ما برای شما صحیح آن را به نوکمپ خواهیم آورد.«

باخت مقابل مسی و چوب جادویش#
شاید اینگونه راحت تر باشد که دلیل پیروزی بارسا بر 
بانوی پیر را حضور بهترین بازیکن این تیم یعنی مسی 
در زمین و غیبت بهترین بازیکن یووه یعنی کریستیانو 
رونالدو بدانیم. و چنین واکنش هایی نیز بعد از چنین 
بازی های بزرگی در لیگ قهرمانان اروپا طبیعی است. 
به عنوان مثال کریســتین ویری معتقد است بارسلونا 
بعد از شکســت در ال کالســیکو با عملکردی که در 
تورین از خود به نمایش گذاشــت می تواند ادامه فصل 
را بدون شکست بگذراند! مهاجم سابق تیم ملی ایتالیا 
می گوید: »من نمی دانم بارســا چگونه از رئال شکست 
خــورد اما اگر بــازی آن ها مقابــل یوونتوس را دیده 
باشــید احتماال اطمینان خواهید داشت که آن ها به 
هیچ تیم دیگری نخواهند باخت. درست است که هر 
بازی شرایط خود را دارد و غیر قابل پیش بینی است، 
اما عملکرد آن هــا در این بازی باورنکردنی بود و غیر 
ممکن اســت اینگونه به هیچ تیمی ببازند. آن ها یک 
شماره ۱۰ دیوانه وار در اختیار دارند. مسی جادوگر و 
هری پاتر فوتبال است. وقتی او دیگر فوتبال بازی نکند 

من تلویزیونم را دور خواهم انداخت!«

مشکالت عمیق در ایتالیا و یوونتوس؟#
با اینکه ویری نگران آینده فوتبال بدون مسی است، 
فابیــو کاپلو نگرانی خود را کل فوتبال ایتالیا نشــان 
می دهد. درست اســت که بارسلونا بازی خوبی را به 
نمایش گذاشــت اما یوونتوس افتضــاح بود. چگونه 
تیمی که ۹ فصل پیاپی قهرمان لیگ کشــورش بوده 
می تواند اینگونه مقابل تیمی که همین دو ماه پیش 
8-۲ از بایرن مونیخ باخته، دســت و پا بسته باشد؟ 
کاپلو می گوید: »یووه در این بازی زجر کشید. آن ها 
مقابل بارســلونایی بــه میدان رفتند کــه در بحران 
قــرار دارد امــا با این وجود از تفاوت ســطح دو تیم 
و برتری واضح بارســا مقابل بهترین تیم ایتالیا شوکه 

شــدم. سرعت بارســلونا نیز مرا متعجب کرد و آن ها 
می توانســتند 8 گل بــه یووه بزنند، کــه این باعث 
می شــود نســبت به فوتبالی که هم اکنون درایتالیا 

داریم دچار شک و تردید شوم.«
شاید این حجم از بدبینی نسبت به قدرت کلی فوتبال 
ایتایا یک مقدار زیاده روی باشد چون هر چهار نماینده 
فوتبال این کشور شانس باالیی برای صعود از گروه های 
خود در اروپا دارند اما نگرانی کاپلو نسبت به یوونتوس 
قابل درک است. درست است که آن ها چندین بازیکن 
کلیدی خود را در اختیار نداشتند اما نمایشی که ارائه 
دادند و حتی یک شــوت داخل چهارچوب نداشــتند 
واقعا غیر قابل دفاع اســت. آلوارو موراتا سه گل زد که 
هر سه )به درستی( آفساید اعالم شد اما شکست آن ها 

را به هیچ عنوان نمی توان بدشانسی لقب داد. 

پیرلو و سواالت بی جواب#
بعد از چنین باختی در یک بازی به شــدت یک طرفه 
جای تعجب نیســت که انگشــت انتقادات به سمت 
ســرمربی تیم یعنی آندرا پیرلو نشانه برود. سوال های 
زیادی در مورد او مطرح است. مثال اینکه چرا فدریکو 
کیه زا که در گوش ها توسط سرخیو روبرتو بارسا دائما 
شــکنجه می شد اینقدر توســط هم تیمی هایش تنها 
گذاشته شــد و هیچ کمکی به او صورت نمی گرفت؟ 
چــرا آن ها اینقدر کند تــوپ را حرکت در می آورند و 
چرا با وجود اینکه هیچ انگیزه تهاجمی در شکل بازی 
این تیم دیده نمی شود سومین کارت قرمز خود را در 
6 بازی اخیر شاهد بودند؟ پیرلو مسلما بهانه غیبت سه 
مهره کلیدی خود یعنی کریستیانو رونالدو، کیه لینی و 
دلیخت را می آورد و خیالش راحت است هیئت مدیره 
باشگاه می داند که تالش تیم برای جوان شدن مسلما 

اثراتی در زمان حال خواهد داشت.
اما سیستمی هم که پیرلو در یوونتوس پیاده می کند 
با چیدمان ۵-۲-۳ یا ۳-۴-۳ بسیاری از بازیکنان این 
تیم را دچار مشکل کرده است. پیرلو باید این را بداند 
کــه به همان اندازه ای کــه از بازیکنانش می خواهد با 
فلســفه او خود را تطبیق دهند، خود نیز این توانایی 
و رغبت را بســته به شــرایط و بازی های مختلف به 
نمایش بگذارد. او بهتر از هر کسی می داند مائوریسیو 
ساری سرمربی که از سمتش اخراج شد تا او به جایش 
هدایت یووه را به دســت بگیرد، بیشــتر از هر چیزی 
روی پافشــاری بر فلسفه و سیســتم خود در این تیم 
ضربه خورد. برای دیدن دســتپخت نهایی پیرلو باید 
مدت زیادی صبر کنیم چون او نمی تواند به ســرعت 
و به آسانی مشــکالت را حل کند، بر خالف مسی، او 

چوب جادو ندارد!

آخرین تحوالت در شهرخودرو از زبان محمد نوازی

فرجینمیرود،مسلماننمیآید
مشکالت یووه عمیق تر از نبودن رونالدو است

پیرلومثل»مسی«چوبجادوندارد
ضد  حمله

بازگشت مهدی پور و دانشگر به تمرینات استقالل
ورزش: مهدی مهدی پور و محمد دانشــگر تمرینات دو هفته اخیر آبی 
پوشــان را به دلیل ابتال به ویروس کرونا از دست دادند تا کادر فنی جدید 

استقالل دو بازیکن مهم خود را در اختیار نداشته باشد.
این دو بازیکن اما درنهایت با منفی شــدن تســت کرونا مجوز حضور در 

تمرینات تیم را پیدا کردند.

ادامه فعالیت فیروز کریمی باز هم در دسته دوم
ورزش: فیروز کریمی هدایت تیم فوتبال شمس آذر قزوین که پیش تر با 
نام کاسپین به فعالیت می پرداخت را در دسته دوم برعهده گرفته و باید دید 
در دومین حضور پیاپی در لیگ دســته دوم آیا توان رساندن این تیم را به 

لیگ یک دارد یا خیر.

اخراج ویسی از پیکان 
ورزش: طی روزهای گذشته عبداهلل ویسی از شرایط حاکم بر باشگاه پیکان 
گالیه کرده بود و خواهان تغییر شرایط شد ولی خواسته های او مورد توجه 
مسئوالن باشــگاه قرار نداشت، تا او در نهایت تهدید خود را عملی کند و 
در تمرینات شرکت نداشته باشد.حاال باشگاه پیکان نیز به این اتفاقات به 
صورت رسمی واکنش نشان داده و به صورت رسمی پایان همکاری خود را 

با ویسی اعالم کرده است.

جدال علی دایی با سارقین مسلح 
ورزش:سرقت گردنبند یکی از سرشــناس ترین چهره های ایران در روز 
روشــن و وسط خیابان بیانگر شرایط سخت زندگی اجتماعی حال حاضر 
است. این اتفاق در حوالی منزل او رخ داده و مشخص است برای او کمین 
گذاشته اند. دایی در آن لحظات البته که عالوه بر مراقبت از خودش باید از 
جان دخترش نورا نیز در برابر سارقی که با چاقو به سمت او حمله کرده بود 

نیز محافظت می کرد. 

فرمان پرسپولیس دست سمیعی وشکوری
ورزش: جعفر ســمیعی دقایقی ، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، ابراهیم 
شکوری را به عنوان مدیراجرایی این باشگاه منصوب کرد. ابراهیم شکوری، 
پیشکسوت باشــگاه پرسپولیس است که در کارنامه خود سابقه دبیرکلی 

فدراسیون فوتبال را نیز دارد.

تبعات جدایی از پرسپولیس
خلیل زاده از مدافع النصر جاماند!

ورزش: ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا پنج روز پیش اقدام به برگزاری 
یک نظرســنجی از مخاطبانش برای انتخاب بهتریــن خط دفاعی لیگ 
قهرمانان آسیا کرد. نکته قابل پیش بینی تبعات جدایی شجاع خلیل زاده از 
پرسپولیس و پیوستنش به تیم الریان قطر است که باعث شده این مدافع در 

نظرسنجی AFC از مدافع تیم النصر عربستان عقب بیافتد.
خلیل زاده که تا پیش از این همواره در نظرسنجی های کنفدراسیون آسیا 
پیشتاز بود، بعد از جدایی از پرسپولیس و دلخوری هواداران این تیم جایگاه 

گذشته اش را حتی در این نوع نظرسنجی ها از دست داده است.

ورود نهادهای نظارتی به قرارداد آبی ها
ورزش: تابســتان امســال نقل و انتقاالت و جذب بازیکنان و همینطور 
تمدیــد قرارداد با بازیکنان فصل گذشــته زیر نظر احمد ســعادتمند به 
عنوان مدیرعامل وقت باشگاه انجام شد و ارقام نجومی مطرح شده ظاهراً 
دردسرساز شده است. سعادتمند در یکی از گفت وگوهای خود تأیید کرده 
بود که یکی از بازیکنان که رقم قراردادش دو میلیارد تومان بوده را با فشار 
هواداران به ۷ میلیارد افزایش داده است. مطرح شدن این صحبت ها به اضافه 
شایعاتی که مطرح شده بود سبب شد تا نهادهای نظارتی روی ارقام قرارداد 

بازیکنان استقالل ورود کنند.

مصدومیت شجاعیان 
ورزش: در دقیقــه ۱۵ دیدار اســتقالل مقابل چوکای تالش که در زمین 
شــماره دو آزادی برگزار شده، داریوش شجاعیان دچار آسیب دیدگی شد. 
میزان آســیب دیدگی شجاعیان هنوز مشخص نیست اما کادر فنی برای 
جلوگیری از تشــدید آسیب دیدگی او را از زمین بیرون کشید تا معاینات 

پزشکی روی پایش انجام شود و مشکل جدی او را تهدید نکند.

گزارش ویژه

منهای فوتبال

تبلیغ جذب کشتی گیران خارجی با دالر نجومی!
ورزش: بحث حضور احتمالی برخی از ستاره های کشتی دنیا در لیگ 
ایران در حالی داغ شده که کشورمان همچنان درگیر کرونا و مشکالت 
اقتصادی از جمله قیمت دالر اســت.پس از پایان دور رفت رقابت های 
لیگ برتر کشــتی آزاد و فرنگی و فروکــش کردن موج تبلیغاتی این 
مسابقات، حاال نوبت به انتشار اخبار ضد و نقیض از جذب کشتی گیران 

نامدار خارجی رسیده است.
در حالی که تمامی نقاط ایران مدتهاست با موج جدید ویروس کرونا 
دســت و پنجه نرم می کند و هر روز شاهد اخبار تأسف باری از مرگ 
و بیماری هموطنان هســتیم، صحبت از جذب کشتی گیران خارجی 
و ســفر آنها به ایران کمی دور از ذهن و عجیب به نظر می رســد. به 
خصوص خبر جذب احتمالی عبدالرشــید سعداهلل یف روسی با کوله 
باری از عناوین جهانی و المپیک که حضورش در لیگ کشتی ایران با 
توجه به محدودیت های سفر به دلیل کرونا آن هم در آستانه حضور در 

مسابقات جهانی و المپیک، چندان امکان پذیر نیست.
هر چند اگــر از بحث کرونا و محدودیت های مختلف این ویروس نیز 
بگذریم، هزینه جذب این ســتاره کشتی جهان با توجه به افزایش بی 
ســابقه قیمت دالر در ایران، نه تنها هیچ توجیه اقتصادی و تبلیغاتی 
نــدارد، بلکه دلیلی غیرمنطقی برای خروج ارز از ایران حتی توســط 

اسپانسرهای مالی خصوصی است.
به عقیده بسیاری از اهالی کشتی، انتشار اخبار گوناگون از ستاره های 
کشتی جهان مبنی بر حضور در لیگ ایران، آن هم در شرایط نامطلوب 
کنونی، فقط شایعه ای با هدف تبلیغات و گرم کردن تنور لیگ کشتی 

است که اهداف دیگری به جز رشد و اعتالی کشتی را به همراه دارد.
البته در سال های گذشته شاهد حضور کشتی گیران نامدار خارجی در 
لیگ ایران بودیم که در برخی موارد، ثمرات مختلفی برای کشتی ایران 
داشت، اما در این مقطع زمانی با توجه به مشکالتی که از هر سو ورزش 
و اقتصاد ایران را محاصره کرده، این ادعا بیشــتر شبیه به یک شوخی 

است که با هدف تبلیغات، ساخته و پرداخته می شود.
هر چند این امکان هم وجود دارد که شــاید پیشــنهاد وسوسه انگیز 
دالری برخی تیم های متمول لیگ برتر تا حدی بتواند ستارگان خارجی 
کشتی را با تمام خطرات و محدودیت های کرونایی به ایران بیاورد که 

البته طرح این ادعا نیز از حرف تا عمل، فاصله زیادی دارد.

کیانوش رستمی به اردوی تیم ملی می رود؟
ورزش: بعــد از ماه ها تعطیلی، اردوی تیم ملی وزنه برداری از روز 
جمعه در کمپ تیم های ملی و با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز 
شد. کادرفنی از نفرات شاخصی که اکثرا شانس رسیدن به المپیک 
را دارند، دعوت کرده تا تمرینات خود را برای مســابقات قهرمانی 

آسیا در فروردین ۱۴۰۰ استارت بزنند.
در ایــن میان نام کیانوش رســتمی هم به چشــم می خورد؛ وزنه 
برداری که در سال های اخیر حضور نامنظمی در اردوهای تیم ملی 
داشته و معتقد است به صورت شخصی بیشتر می تواند موفق شود.

حاال باید دید کیانوش بازهم می خواهد به صورت شخصی و حتی 
خــارج از اردو تمریناتش را پیگیری کند یا این بار حضور در کنار 

سایر ملی پوشان و تمرین زیر نظر برخواه را می پذیرد.

 پیشنهاد قابل توجه 
برای هفته نخست لیگ بسکتبال

ورزش: ســرمربی تیم بسکتبال مس کرمان گفت: به نظر من بهتر 
بــود قبل از تعطیلی لیگ بخاطر اردوی تیم ملی، هر تیم ســه یا 

چهار بازی در هفته اول انجام  می داد.
محمد کســایی پور گفت: با موضوع جدیدی روبه رو هستیم که با 
توجه به تصمیم صورت گرفته قرار اســت مســابقات به این روش 
برگزار شود که همه باید همکاری کنند. همه تیم ها باید در تهران 
جمع شــده و بازی کنند که خب اجتناب ناپذیر اســت. البته من 
فکر می کنم کــه در ادامه راه هم وضعیت شــهرها برای میزبانی 
 بررســی می شــود تا در صورت نیــاز بهترین شــرایط برای لیگ 

فراهم شود.

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 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 ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر 
گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم کبرا آرا فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت 219/08 
مت��ر مرب��ع ، از پالک 4112 فرع��ی از یک  � اصلی بخش یک فردوس ، انتقال مع الواس��طه 
از مالک رس��می آقای حس��ین عاملی � مکان وقوع ملک شهرس��تان فردوس � خیابان بعثت 

–بعثت21  
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
این آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  
درصورتی که اش��خاص ذی نفع ,  نس��بت  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 
ب��ود  ،در صورت��ی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واص��ل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکن��د،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به 
صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت . 

آ-9908429
تاریخ انتشار نوبت اول:   10/ 1399/08
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/08/25

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم نس��اء ابوبکری دارای شناس��نامه ش��ماره 126 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
3/9900236 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صدیقه حاصل دوست به شناسنامه 371 در تاریخ 1387 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- غالم حاصل دوست فرزند محمد ش ش 1078 متولد 1315/1/2 صادره از تایباد پدر متوفی

2- نساء ابوبکری فرزند نورمحمد ش ش 126 متولد 1332/8/10 صادره از تایباد مادر متوفی
3- س��مانه حاملی فرزند علی محم��د ش ش 0740174746 متول��د 1371/12/1 صادره از تایباد 

فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9908425
قاضی شورا

 شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

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

امالک واقع در بخش12 یزد- ده باال و توابع
1694 اصلی – آقای حمید زینل مالکی نسبت به ششدانگ خانه باغچه بطور مفروزقسمتی از پالک 
ثبتی برابربه مس��احت 1263/50 مترمربع بموجب رای ش��ماره 139960321006001545 مورخ 

1399/07/02 واقع درجان برازان ده باال تفت انتقال عادی از اکبر زینل مالک رسمی 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9908423
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/08/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1399/08/25
امیرحسین جعفری ندوشن - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

آگهی دعوت افراز
چون آقای قربانعلی احمدی فرزند خانعلی احدی از مالکین مش��اعی پالک 529 فرعی از 1- اصلی 
واقع   در بخش2 حس��ین آباد سیس��تان شهرس��تان زابل خیابان باهنر کوچه 16طبق درخواس��ت 
ش��ماره 102/7018- ز  مورخ 1399/6/15 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باستناد به 
قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز 
خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترس��ی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد 
لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر 
مالکین مش��اع و کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل 
می آید تا در س��اعت 8 صبح روز یکش��نبه مورخ 1399/8/25 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک 
مزب��ور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز براب��ر مقررات صورت پذیرد، یادآور 
می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: 550  آ-9908422   تاریخ انتشار 

:شنبه  1399/8/10    آ-9908422
مهدی پهلوانروی  - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ  یک باب منزل به مس��احت 200 متر مربع پالک 20277 فرعی از 
1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان   مورد تقاضای س��ید غالم لکزهی فکور   که تاکنون بعمل 
نیامده است لذا بر حسب تقاضای کتبی نامبرده تحدیدحدود در روز شنبه 99/9/1 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد بدینوسیله به اطالع مجاورین و مستدعی ثبت پالک فوق می رساند تا در روز 
تعیین ش��ده در محل حضور بهم رسانند در صورتیکه مستدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی 
وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار مجاورین برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد 
آمد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف 
مدت س��ی روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبتی مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع ماده 16 و 20 
قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض بمرجع ثبتی با تقدیم 

دادخواس��ت بمرج��ع ذیصالح قضایی صورت پذیرد گواه��ی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت 
محل تسلیم و رسید دریافت دارد و اال حق او ساقط خواهد شد.

تاریخ انتشار:شنبه 99/8/10 م الف:814  آ-9908419
مهدی پهلوانروی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقا علی عباس��ی فرزند غالمرضا احدی از مالکین مش��اعی پالک 1/1085-  اصلی واقع   در 
بخش 2 سیس��تان شهرستان زابل   طبق درخواست شماره 1793- ز  مورخ 98/2/7 تقاضای افراز 
س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را 
از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی 
ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و 
یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه  مورخ 99/9/24 دراین 
اداره و ی��ا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حض��ور و نظارت آنان عمل افراز برابر 
مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9908421

تاریخ انتشار :1399/8/10 م الف:720
مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 2540-99 مورخ 99/8/6 هیات به ش��ماره کالسه 242-99 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ن صالحی اس��فنچی فرزند اسداهلل 
بش��ماره شناس��نامه 6 صادره از بجنورد در یک باب انباری به مس��احت 95,30 متر مربع از پالک 
155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی آقای 
صادق صدیق زاده فرزند محمد محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9908400
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/8/10 و تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/8/25

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینک��ه خانم حمیده عب��اس زاده فرزند  ولی به ش ش  24قائم ش��هربه اس��تناد دو برگ 
استش��هادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره یک شیروان  جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک دس��تگاه 
آپارتمان به ش��ماره  پالک 95 فرعی مفروزومجزی ش��ده از 1038اصلی  واقع در قطعه 1 ش��یروان 
بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان رزاز3که متعلق به ایش��ان میباش��د به علت نامعلومی مفقود شده 

اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که س��ند مالکیت  آن بش��ماره چاپی502284 سری  
ب90 ذیل صفحه 250دفتر376وش��ماره ثبت 68995به نام نامبرده صادر و تس��لیم گردیده است 
وبرابرسندرهنی ش��ماره15573-1391/12/12دررهن بانک مس��کن قرارگرفته است  دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
ی��ک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگه��ی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 
صدور س��ند مالکیت المثنی و تس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9908418 تاریخ انتشار 

 99/08/ 10:
اکبراقبالی  -  سرپرست اداره ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی قائم ش��هر نظربه دس��تور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مصوب 20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیات موض��وع ماده یک قانون 
مذکور مس��تقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه سید محله پالک 21 اصلی بخش 16 

7723 فرعی بنام خانم شهین اسدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
اس��ت که سه دانگ مش��اع از کل عرصه وقف می باشد به مساحت 60-205متر مربع خریداری مع 
الواس��طه از آقای حاج محمود معصومی ما لک رس��می . .لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتش��ار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض 
خ��ودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند. معترض بای��د ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثب��ت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه اس��ت ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید 
وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه 
مذکور درمورد قس��متی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد 

ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
م الف 19906502 آ-9908377

تاریخ انتشارنوبت اول : 1399-08-10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-08-24

رحمت سلمانی قادیکالئی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 20-9-1390،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه چهار مزرعه پالک 66 اصلی بخش 16

751 فرعی بنام آقای مهدی برزوئی کوتنائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 
مساحت 60-124 متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای شهرام داداشی قادیکالئی مالک رسمی . .لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این 
اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 

حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
م الف 19906399  آ-9908393

تاریخ انتشارنوبت اول :1399-08-10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-08-24

رحمت سلمانی قادیکالئی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318018001961مورخ 1399/07/03 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی علی مهدی زاده باز قلعه فرزند طالب بشماره ملی 6539353431  در ششدانگ یک باب خانه و محوطه 
و اعیان به مساحت 193/75 متر مربع مجزی شده از پالک 8 فرعی از سنگ 1 اصلی واقع در قریه طالم سه شنبه 
بخش 12 گیالن که برای آن شماره 664 فرعی در نظر گرفته شده، خریداری از مالک رسمی محمد علی رمضانی 

)سند زارعانه 76142-51/06/08( 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1961  آ-9908368
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/25 
علی نصرتی

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره1898/1/28/305 
اصل��ی واق��ع  در بخش دو ثبت ق��م ) نیروگاه30متری توحید خیابان حافظ کوچ��ه 20پالک 9 ( که بنام 
حس��ینعلی احمدی فرزند ابراهیم میباشد در جریان ثبت است  که به علت عدم حضور مالک  و یا نماینده 
قانون��ی  بعم��ل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی ت��وان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 
13 قان��ون تعیین تکلیف اراضی  و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می و تقاضای مال��ک مذکور به وارده  
2/8681-1399/07/23 تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوشنبه مورخ 1399/09/10ساعت 
8/30ال��ی 12/30ظه��ر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. بدینوس��یله به اط��الع مالکین و مجاورین یا 
وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند 
مهل��ت قانون��ی اعتراض از تاری��خ تنظیم صورتمجلس تحدی��دی بمدت یک ماه خواهد ب��ود. و اعتراضات 
مالکی��ن و مجاوری��ن طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رس��یدگی خواهد ش��د. ضمن��اً طبق تبصره ماده 
واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی 

تقدیم دادخواس��ت بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن  آ-9908367
تاریخ انتشار آگهی : شنبه 1399/08/10   م الف: 13185

عباس پورحسنی 
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی 

وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب90/9/20- 
امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .

1-برابر رای شماره139960306007001888-07/09/ 1399تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی 
صالحی تیزابی در  ششدانگ یک باب ساختمان )مغازه( به مساحت 29.60 مترمربع پالک 1361 فرعی از 3- اصلی 
واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی صالحی تیزابی   محرز گردیده است.

2-برابر رای ش��ماره 139960306007001886-1399/07/9 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد 
رمضانی قره چماق در یک باب منزل  به مساحت 232.15 مترمربع پالک 5 فرعی از 3 اصلی  واقع در خراسان 

رضوی بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای شاه محمد ساالری محرز گردیده است
3-برابر رای شماره139960306007001887-1399/07/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم 
محمدی حس��ن آبادی در یک باب منزل مس��کونی به مس��احت 213.5مترمربع پالک شماره باقمیانده  968 
اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری از مالک رسمی آقای محمد 

صدیق موذن احمدی  محرز گردیده است.
4-براب��ر رای ش��ماره139960306007001777-1399/07/07 تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای 
یوس��ف علی پور در یک باب س��اختمان  به مس��احت 91.15 مترمربع پالک8 فرعی از 726 - اصلی مفروز و 
مجزی شده  واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم ابراهیمی سراب 

و خانم گل اندام عبدلی  محرز گردیده است.
5-براب��ر رای ش��ماره 139960306007001783-1399/07/07 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد فیضی س��ربوزی در یک باب منزل به مس��احت 289.40 مترمربع پالک یک فرعی از 1533- اصلی  در 
خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری از مالک رس��می  زمرد بیداله خانی و زرین بیداله خانی و محمد 

فیضی سربزی محرز گردیده است.
6-براب��ر رای ش��ماره 139960306007001785-1399/07/07 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای 

مرتض��ی زحمتک��ش در یک باب منزل  به مس��احت 140 مترمربع از  پالک2 فرع��ی از 670-اصلی  مفروز و 
مجزی شده  واقع در بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای یوسفعلی غول احمدی و سهم االرث امیر 

محمد غول احمدی و به قیومیت خانم زینب حسن پور  محرز گردیده است.
7-برابر رای شماره 139960306007001786-1399/07/07 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
مهدی مومنی درششدانگ  یک دربند مغازه  به مساحت 30.95 مترمربع پالک 3122 فرعی از 3- اصلی مفروز و مجزی 
شده واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای محمد یعقوب نژاد محرز گردیده است.

8-برابر رای شماره 139960306007001784-1399/07/07 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جان 
بگم قادر آتشگر در قسمتی از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 133 مترمربع از پالک 174-173 
اصلی مفروز و مجزی شده واقع در خراسان رضوی بخش 13مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای نور احمد 

اله دادی غیاث ابادی محرز گردیده است
9-برابر رای ش��ماره 139960306007001782-07/07/ 1399 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدرضا اعتباری در قسمتی از ششدانگ ساختمان  به مساحت 108 مترمربع پالک 173 و 174 اصلی واقع 

دربخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای محمد عمر دوستخواه احمدی  محرز گردیده است
10-برابر رای ش��ماره 139960306007001776-1399/07/07تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای 
مرادعلی ساالر احمدی در قسمتی از ششدانگ ساختمان مسکونی  به مساحت 144.70 مترمربع پالک شماره 
باقیمانده  204- اصلی مفروز و مجزی ش��ده  واقع دربخش 13 مش��هد خریداری واز مالک رس��می آقای مراد 

علی ساالر احمدی   محرز گردیده است.
11-برابر رای ش��ماره 139960306007001781-1399/07/07 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
امین اهلل جوینی کلوتی در قس��متی از شش��دانگ منزل  به مساحت 168.80 مترمربع پالک167 -اصلی  واقع 

در بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای اسفندیار مقصودپور محرز گردیده است
12-برابر رای ش��ماره139960306007001780-1399/07/07 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای 
محمود   نیک محمدی در قس��متی از شش��دانگ منزل مسکونی به مس��احت 186.80 مترمربع پالک شماره 
173-174 اصلی-  واقع دربخش 13 مش��هد  خریداری از مالک رس��می آقای محمود احمدی بنکدار  محرز 

گردیده است.
بالمع��ارض  مالکان��ه  تصرف��ات  ش��ماره1399/07/07-139960306007001779  رای  13-براب��ر 
 159.55 مس��احت  ب��ه  شش��دانگ   از  قس��متی  در  ّآب��ادی  مل��ک  حس��ینی  فره��اد  آق��ای  متقاض��ی 
مال��ک  از  خری��داری  مش��هد    13 بخ��ش  در  واق��ع  -اصل��ی    174-173 ش��ماره  پ��الک  مترمرب��ع 
رس��می آق��ای محم��د ترحم��ی از مح��ل س��هم االرث عبدالرحی��م و نص��رت  مح��رز گردی��ده اس��ت.

14-برابر رای ش��ماره 139960306007001787-1399/07/07 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مسعود اخالقی در قسمتی از ششدانگ ساختمان مسکونی به مساحت 287.45 مترمربع پالک 4 فرعی از 3- 

اصلی  واقع در بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای خلیل کریمی تیموری محرز گردیده است.
15-برابر رای ش��ماره139960306007001941-1399/07/12 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای 
غالم فاروق گلذاری در قسمتی از ششدانگ  به مساحت 138.15 مترمربع پالک باقیمانده  3133و517 فرعی 

از 166- اصلی  واقع دربخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای علی زیوری محرز گردیده است.
16-برابر رای ش��ماره139960306007001942-1399/07/12 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای 
نعمت اله افروز در قس��متی از شش��دانگ یک باب منزل نیمه اس��کلت به مس��احت 117.50 مترمربع پالک 
1880 فرعی از 3 -اصلی واقع دربخش 13 مش��هد  خریداری از مالک رس��می آقای محمد جان حیاتی محرز 

گردیده است.
17-برابر رای ش��ماره133960306007001943-1399/07/12 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای 
رس��ول قاینی بیدکی در یک باب منزل مس��کونی  به مس��احت 117.10 مترمربع پالک 5 فرعی از 3 اصلی  

واقع در  خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری از مالک رس��می آقایان ایوب ندایی و یوس��ف دربارپناه 
محرز گردیده است.

18-برابر رای ش��ماره139960306007002181-1399/07/20 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد حسینی در ششدانگ منزل  به مساحت 141.10 مترمربع پالک فرعی از 173 و 174 اصلی  دربخش 

13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای محمد عمر دوستخواه احمدی محرز گردیده است
19-برابر رای ش��ماره 139960306007002183-1399/07/20 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
فاروق عظیمی زاده در شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 200.70 مترمربع )175.20متر مربع از پالک 4 
فرعی از 659 - اصلی و مقدار 24.80متر مربع از پالک باقیمانده 658- اصلی ( واقع در خراسان رضوی بخش 
13 مش��هد خریداری از مالک رس��می  مجید قدیمی و ورثه حیدر واللهی به نام های محمد علی و خانم بیگم 

شهرت هر دو واللهی جامی محرز گردیده است.
20-برابر رای ش��ماره  139960306007002185-1399/07/20 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عرفان رحیمیان تاکک در شش��دانگ یک باب منزل  به مس��احت 182.90 مترمربع پالک 5 فرعی از 3 اصلی 

واقع در بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای جان میرزا غوریانی  محرز گردیده است.
21-برابر رای ش��ماره 139960306007002187-1399/07/21 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ارس��الن فیضی در شش��دانگ مغازه به مساحت 23 مترمربع پالک 14 فرعی از 379- اصلی  واقع در خراسان 

رضوی بخش 13 مشهدخریداری از مالک رسمی آقای براتعلی فیضی  محرز گردیده است.

آگهی اصالحی
1-پی��رو آگهی روزنام��ه قدس هردو به  تاریخه��ای 80/6/31 و80/7/15که تصرف��ات مالکانه وبالمعارض 
احمدسلجوقی نسبت به   شش دانگ یک باب منزل به مساحت 398.54مترمربع  واقع درخراسان رضوی  

بخش13مشهداشتباهامنتش��رگردیده اس��ت ،که صحیح آن به مس��احت414 مترمربع می باش��د.
2- پی��رو آگهی روزنامه رس��الت هردو به  تاریخه��ای 84/6/6 و84/6/21که تصرف��ات مالکانه وبالمعارض 
س��عداهلل رحیمی تلخکی نس��بت به   ش��ش دانگ ی��ک باب منزل ب��ه مس��احت 219.09مترمربع  واقع 
درخراس��ان رضوی  بخش13مشهداشتباهامنتشرگردیده است ،که صحیح آن به مساحت225.40 مترمربع 

می باش��د.
لذاب��ه موجب م��اده 3قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 
13آئی��ن نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13ایین 
نام��ه مربوط��ه این آگه��ی  در دونوبت به فاصل��ه 15روزاز طریق روزنام��ه محلی وکثیراالنتشاردرش��هرها 
منتش��رتادرصورتی که اش��خاص ذینفع به اراءاعالم ش��ده  اعتراض داشته باش��ند بایدازتاریخ  انتشاراولین  
آگه��ی درمحل تادوم��اه وهمچنین برای آگهی اصالح��ی ظرف مدت یکماه اعت��راض خودرابه  اداره ثبت 
محل وقوع ملک تس��لیم ورس��ید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل 
دهدک��ه درای��ن صورت اقدامات ثب��ت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ودرصورت��ی که اعتراض 
درمهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت بصدورس��ند مالکیت می نماید وصدور س��ند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  

نیس��ت .آ-9907877
تاریخ انتش��ار نوبت اول :99/07/24
تاریخ انتش��ار نوبت دوم :99/08/10

س��یدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اس��ناد وامالک تربت جام

امین غالم نژاد: باشــگاه پرســپولیس پس از جذب هفت 
بازیکن خــود در نقل و انتقاالت تابســتانی، به دلیل عدم 
پرداخت طلب یــک میلیون و ۱۱8 هــزار یورویی برانکو 
ایوانکوویچ از نقل و انتقاالت محروم شد. محرومیت از نقل 
و انتقاالت تابســتانی سبب شد تا پرسپولیس پس از صعود 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا و جدایی شجاع خلیل زاده و 

محمد نادری نتواند بازیکن جدیدی جذب کند.
باشگاه پرســپولیس پس از پرداخت کامل بدهی برانکو با 
فیفــا نامه نگاری کرد تا طبق اســناد مالی، تاییدیه مربوط 
به این موضوع را دریافت کند. کمیته انضباطی فدراسیون 
بین المللی فوتبال نیز با بررســی پرداختی های پرسپولیس 
و تایید وکیــل برانکو ایوانکوویچ محرومیت سرخپوشــان 
 را رفــع کــرد تا این تیم بــار دیگر بتوانــد بازیکن بگیرد.

اولین خریدهای سمیعی#
یحیی گل محمدی با توجه به کمبود مدافع در تیم خود قصد جذب 
دو بازیکن دیگر را دارد تا این تیم با قدرت بیشتری در لیگ برتر 

بیستم و فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا شرکت کند.لیست 
بازیکنان مدنظر گل محمدی در هفته جاری به مسئوالن 

باشگاه اعالم می شود تا جعفر سمیعی مدیرعامل 
تازه وارد پرســپولیس اولیــن تالش خود را 

برای تقویت لیســت بازیکنان این 
بندد.  کار  به  تیم 

اخباری 

تأیید نشده حاکی 
از اصرار گل محمدی به جذب فرشاد 

فرجی مدافع شهرخودرو دارد. حتی گفته 
می شد پرسپولیس برای جذب این مدافع 

حاضر است آرمان رضایی را هم به مشهدی ها بدهد.

 قلم قرمز یحیی بر روی عیسی#
در ایــن میــان شــایع شــده اگــر 
شود  مطمئن  پرسپولیس 
نمی تواند  که 

از آل کثیــر بــه 
دلیل محرومیت تا 6 ماه استفاده 
کند احتماال نام ایــن بازیکن را از 
لیست خارج می کند تا بتواند مهاجم 

جدیــدی جذب کند. آل کثیر به دلیل شــادی گلی که توهین 
نژادی تلقی شده است از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا 6 ماه 
محروم شــده و دایره حقوقی باشــگاه اعتراضی برای این حکم 
تنظیم و ارســال کرده اســت. با این حال وکیل باشگاه تلویحا 
تأیید کرده اســت که این بازیکن شانس زیادی برای بخشیده 
شــدن ندارد. بدین ترتیب این مهاجم هفته های زیادی از فصل 
را از دست خواهد داد و یحیی در نبود وی و جدایی علیپور تنها 
می توانــد از امیری ، عبدی و رمضانی در خط حمله اســتفاده 
کند که با حضور پرســپولیس در چند جبهه کار طاقت فرســا 
و پر ریســکی است. با این حال ســوال کلیدی این است که با 
ممنوعیت بازیکن خرید خارجی پرســپولیس به ســراغ کدام 
مهاجــم می تواند برود؟ تقریبا همه مهاجمــان مطرح ایرانی با 
تیم هــای خود قرارداد دارند و مهاجمان لژیونر هم عمرا در این 
اوضاع ارزی راضی به بازی در ایران شــوند. حامد لک، ســعید 
آقایی، علی شــجاعی، میالد سرلک، احسان پهلوان، عیسی آل 
کثیر و آرمان رمضانی خریدهای پیشین پرسپولیس در تابستان 

سال جاری هستند.

یحیی به دنبال جذب مدافع و مهاجم جدید

»آلکثیر«ازلیستخطمیخورد؟!
حمیدرضاعرب: زمانی که مدیران استقالل با محمد نادری 
قــرارداد منعقد کردند صحبتــی درباره اخــذ رضایتنامه از 
باشــگاه بلژیکی نبود اما بعد از اینکه مشخص شد نادری هیچ 
رضایتنامــه ای در اختیار ندارد، مدیران آبی به تکاپو افتادند تا 
این مشکل را برطرف کنند. غیبت های مکرر نادری بعد از عقد 
قرارداد در تمرین استقالل نیز این مهم را به اثبات می رساند که 
بازیکن جدید آبی ها برای حضور در این تیم باید رضایت باشگاه 

سابق خود را به دست آورد. 

رضایت نامه 6 میلیاردی#
در نهایت با صحبت های عبدیان، عضو هیئت مدیره باشــگاه 
استقالل مشخص شد که باشگاه اروپایی خواهان دریافت ۲۰۰ 
هزار دالر است تا اوال اصل دریافت نشدن رضایت نامه از سوی 
باشــگاه استقالل توسط این عضو هیئت مدیره عمال به اثبات 
برسد ودر ثانی مشخص شود که باشگاه استقالل باید باشگاه 
بلژیکی را با پول راضی کند. البته برخی جریان های رسانه ای 
تــالش می کردند این موضــوع را از بیخ و بن کتمان و طوری 
القاء کنند که باشگاه بلژیکی هرگز دنبال اخذ رضایتنامه نیست 
اما تأیید مدیران استقالل نشان داد ماجرا در روزهای آتی طور 
دیگری رقم خواهد خورد. در حالت طبیعی باشگاه استقالل باید 
به دنبال پرداخت رضایتنامه بازیکن خود باشد اما عبدیان ادعا 

کرده نادری خودش با باشگاه بلژیکی تسویه حساب خواهد کرد!

بازی مجانی#
 اگر ادعای عضو هیئت مدیره باشــگاه استقالل صحت داشته 
باشد نادری احتماال بدون دریافت دستمزد برای استقالل بازی 
خواهد کرد چرا که قرارداد او با باشگاه استقالل ۴ونیم میلیارد 
تومان است و با اضافه شــدن متمم های قرارداد به ۷ میلیارد 
تومان می رسد که این افزایش قرارداد قطعی نیست وآن مبلغی 
که قرار است به طور قطعی به این بازیکن برسد، همان قرارداد 
اولیه است. حال رقمی که گفته شده نادری خودش قرار است 
به باشگاه کوتریک بپردازد را که با دریافتی اش از استقالل قیاس 
می کنید به این نتیجه می رسید که این بازیکن باید مبلغی را هم 
از جیب هزینه کرده و به باشگاه سابق خود بپردازد. ۲۰۰ هزار 
دالری که نادری باید به کوتریک بپردازد معادل ریالی اش حدود 
6 میلیارد تومان می شود که نادری اگر موفق شود آپشن های 
قرارداد را هم از استقالل بگیرد فقط یک میلیارد تومان عایدش 
می شود اما اگر این آپشن ها به هردلیل در اختیارش قرارنگیرد او 
باید مبلغی را هم از جیب بگذارد تا برای استقالل بازی کند که 
باورش دشوار است بازیکنی که در یک تیم اروپایی بازی کرده و 
سابقه بازی در پرسپولیس و تراکتوررا دارد حاضر باشد با چنین 

شرایطی برای استقالل بازی کند.

درباره ادعای عجیب عضو هیئت مدیره آبی ها
خرید »نادری« برای استقالل مجانی در آمد؟
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

 چرا جایزه شعر خبرنگاران 
به یک برند ادبی بدل شده است؟

چهاردهمین دوره جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب خبرنگاران 
همیــن چند روز پیش با انتخاب کتاب »هفتاد کشــیش یخی« اثر 

زنده یاد علی نجفی به کار خود پایان داد. 
این جایزه در حقیقت 11ســال پس از درگذشــت این شاعر جوان 
نیشــابوری، نام او را دوباره زنده کرد و به بســیاری از دوســتداران 
شعر که از نام و شــعرهای آن شاعر فقید اطالعی نداشتند، این نام 

و شعرهای زنده، جنونمند و پرخون او را یادآوری و پیشنهاد کرد.
جایزه شــعر خبرنگاران پیشــترها هم در انتخاب های خود برخالف 
اغلب جایزه های ادبی که سعی می کنند نام های آشنا را دوباره مطرح 
کنند و یا پا را از حد و حدود روابط رفاقتی و گروهی بیرون نگذارند، 
کسانی را مطرح کرده بود که در جریان های مسلط رسانه ای و ادبی 
کشور جایی و پناهی نداشتند، اما شعرهایشان استخوان دار و جاندار 

بود. 
نمونه برجســته این انتخاب، مطــرح کردن نــام زنده یاد غالمرضا 
بروســان بود که با کتابی که خود او در تیراژی محدود منتشر کرده 
بود، به یک شاعر نام آشنا و درخشان بدل شد، اگرچه بازی روزگار و 
دســت اجل اجازه نداد که ما خواننده شعرهای بیشتری از او باشیم. 
همان قدر که از او شــعری به جای مانده اســت، برای درخشــش و 

ماندگاری نام عزیزش در شعر معاصر ما کافی است.
جایزه شــعر خبرنــگاران امروز پس از 14 دور برگــزاری و به لطف 
پیگیری و استقامت دبیرانش محمدهاشم اکبریانی و علیرضا بهرامی 

 به یک برند ادبی بدل شده است. 
شــاعران برای کســب عنوان برگزیده این جایزه وارد رقابتی جدی 
می شوند و شاعران پیشکسوت و جوان هر سال چشم به برگزیدگان 
این جایزه دارند، اما به راســتی چرا این جایزه که نه امکانات مادی 
قابل توجهی و نه دم و دستگاه و دبیرخانه و کارمند و دفتر و دستک 
دارد، توانسته است به یک برند ادبی بدل شود، اما بسیاری از جوایز 
ادبی دیگر با وجود داشــتن امکانات بیشــتر، نتوانســتند به چنین 

توفیقی دست یابند؟
شاید بخشــی از این دالیل به مقاومت و ایستادگی دبیران و عوامل 
اجرایی این جایزه بــرای ماندگاری نام جایزه برگردد. دبیر ، اعضای 
هیئت داوران و دیگر دست اندرکاران این جایزه در بخش های اجرایی، 
تبلیغات و مانند آن؛ بدون اینکه چشمداشــتی به دستمزد، حقوق و 
حق جلســه داشته باشند، تنها به دلیل عشقی که به شعر و انتخاب 
حرفه ای شــاعران خبرنــگار دارند، در این جایزه شــعری همکاری 
می کنند. در صورتی که در بســیاری از جایزه ها و رویدادهای ادبی 
دیگر تا زمانی که نســبت میان داوران و دستمزدشان روشن نشود و 
حتی نحوه و چگونگی انتخاب دیگر داوران روشن نشده باشد، داوری 

در کار نخواهد بود. 
خــود من که هم به عنوان داور و هــم به عنوان نامزد نهایی در این 
جایزه در دوره هایی حضور داشته ام، جلسات داوری پیش از انتخاب 
نهایــی آثار را به خاطــر دارم. بحث های جــدی، طوالنی و دفاع از 
برگزیدگان و نمرات در شب های داوری نهایی چنان جذاب و همراه 
با تعصب به کار بود که دوســت داشتم یک روز کسی فیلمی  مستند 
از پشــت صحنه انتخاب آثار در این جایزه تولید می کرد تا بفهمیم 
داوران و دســت اندرکاران جایــزه در دوره های مختلف چقدر به کار 
خود ایمان و تعصب داشــته اند، آن هم در وضعیتی که می دانسته اند 
قرار نیست برای داوری آثار ریالی دستمزد بگیرند. چیزی که خیلی 
از رویدادهای ادبی کشــور ندارند، همین عشــق و ایمان به نتیجه 

کار است.  

آغاز سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران  
ایسنا: سیزدهمین جشنواره موسیقی 
نواحی ایران از امروز با اجرای گروه هایی 
از مناطــق مختلف ایران کار خود را در 

شهر کرمان آغاز می کند.
موســیقی  جشــنواره  ســیزدهمین 
نواحی ایران طی چهــار روز متوالی از 
دهم تا ســیزدهم آبان  مــاه با موضوع 
»دوبیتی خوانــی« با اجرای هنرمندانی 
از مناطق مختلف ایران در کاروانسرای 

»وکیل« برگزار می شود.
افتتاحیه سیزدهمین جشنواره موسیقی 

نواحی ایران امروز 1۰ آبان  ماه از ســاعت 1۹ در کاروانســرای وکیل با 
اجرای هنرمندانی از مناطق مختلف ایران به شکل آنالین برگزار می شود. 
همچنین مراسم اختتامیه روز سه شنبه 1۳ آبان ماه، ساعت 1۹ در همان 

مکان برگزار خواهد شد.
سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با دبیری احمد صدری از 1۰ 

تا 1۳ آبان  ماه در شهر کرمان برگزار می شود.

پنجاهمین »شب  شاعر« به یاد »قیصر« 
ادب وهنر: پنجاهمین شب شــاعر با 
محوریت زندگی و اندیشه دکتر قیصر 
امین پور  به صــورت زنده)الیو( برگزار 

خواهد شد.
1۳ ســال از درگذشــت دکتــر قیصر 
امین پور،شــاعر عصر انقالب اســالمی 
می گذرد و قرار است شاعران و منتقدان 
در برنامه پنجاهمین شب شاعر، درباره 

این شاعر صحبت کنند. 
دکتر  دکتــر محمدرضــا ســنگری، 
علی اصغر بشیری، دکتر حامد صالحی، 

ناصر فیض، حسن احمدی و یعقوب حیدری ، امروز ساعت 1۶ درباره این 
شاعر سخنرانی خواهند کرد. 

این برنامه در ســالن نخلســتان اوج بدون حضور افراد و به صورت الیو 
برگزار خواهد شد.

عالقه مندان به شعر و نگاه قیصر امین پور می توانند به صورت زنده )الیو(، 
 Owj_artmedia پنجاهمین شب شاعر را از شبکه مجازی اوج به نشانی

دنبال کنند.

»مجید  و هنر/صدیقــه رضوانی نیا   ادب   
مالمحمدی« را بیشــتر باید شــاعر و نویسنده 
کتاب کودک و نوجوان دانست. از او تا کنون ده ها 
 کتاب برای این گروه ســنی منتشر شده است. 
بیشــتر،  مالمحمــدي 
مذهبــي  کتاب هــاي 
بازنویسي  مي نویســد. 
داستان ها و حکایت هاي 
مهم تریــن  مذهبــي، 
دلمشغولي این نویسنده  

ساکن شهر قم است.
وی سال 47 در خانواده ای روحانی در قم متولد 
از  شد، پدرش آیت اهلل محمدمحمدی اشتهاردی 
نویســندگان برجســته حوزه علمیه قم بود، به 
همیــن دلیل از کودکی با کتاب مأنوس شــد و 
از ســال۶۹ به طور جــدی کار در زمینه ادبیات 

کودک و نوجوان را در مطبوعات آغاز کرد.
وی تاکنــون حــدود 5۰ کتــاب تألیــف کرده 
اســت که برخی از آن ها در جشــنواره ها حائز 
رتبه شــده اند. داســتان هایی از زندگی حضرت 
محمد)ص(، روزگار عمــار، مجموعه 24 جلدی 
»سرگذشــت پیامبــران«، ۳۶5 قصه از حضرت 
من،  غریب  مــاه  مهربان تریــن،  محمــد)ص(، 
رضــا جــان خوش آمدی،قصه هــای مهربانی از 
امام رضا)ع(،مرغابی های مهربان و... از جمله آثار 
این نویسنده هستند. کتاب هاي مالمحمدي در 
جشــنواره هاي کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، کتاب سال والیت، بنیاد دفاع مقدس، 
مهدویت، حوزه علمیه قم و اشراق، پوپک و سالم 

بچه ها، برگزیده شده است.
وی با مجالت کودک و نوجوان مانند ســروش، 
نوجوان، باران، مجالت رشــد، دوســت، کیهان 
بچه ها و... همــکاري زیادي دارد. همچنین داور 
جشنواره هاي کتاب ســال کشوري هم در چند 

دوره بوده است.
در آســتانه میالد مبارک حضرت رســول)ص( 
گفت وگوی ما را با این نویسنده که درباره زندگی 

پیامبر مهربانی ها آثار زیادی دارد، بخوانید. 

شما جزو نویســندگانی هستید که آثار س
برای  پیامبراکرم)ص(  زیادی درباره زندگی 
مخاطب کودک و نوجوان نوشته اید. درباره 

این عالقه مندی توضیح دهید.  
همان طــور کــه در قــرآن کریم آمده اســت، 
ایشــان برای ما اســوه حســنه ای محســوب 
می شــوند و نشانه این اســت که در هر زمینه و 
برای هر ســنین در آداب، اخــالق، رفتار و همه 
ویژگی های الزم برای زندگی بشــریت می تواند 
الگو باشــد. دستورالعمل های زیادی برای ما چه 
در مورد ســبک زندگی و چــه در مورد اخالق، 
معاشرت، رفتار اســالمی و همه گزینه هایی که 
انسان ها، به خصوص بچه ها را از سنین پایین به 
مسیر راســت هدایت کرده و آن ها را سعادتمند 
می کند، تنها در شــخصیت پرافتخار و منحصر 
به فرد رســول خدا که رحمت جهانیان اســت، 
جمع شده اســت. در آثاری که من نوشته ام به 
قســمت های مختلف زندگی ایشان پرداختم و 
بیشــتر درباره زندگی، پندهای اخالقی و سبک 
زندگی پیامبر)ص( بــرای کودک و نوجوان کار 
کردم. در زمینه خردســال هــم کارهای زیادی 

انجام شده است.

حتمًا این آثار را هم رصد کرده اید. درباره س
آثاری که با محوریــت حضرت محمد)ص( 

نوشته شده است، چه نظری دارید؟ 
ســیره چهارده معصوم)ع( یکــی از بخش هایی 
اســت که کارهای خوب و فاخری در آن زمینه 
تولید شــده که بخشی از آن به پیامبراکرم)ص( 

اختصــاص دارد. البته همه کارهــا را ندید ه ام، 
امــا گاهی اوقــات آثــاری را در جشــنواره ها و 
نمایشگاه های کتاب خوانده و دیده ام. آثار خوبی 
درباره پیامبراکرم)ص( تألیف شــده اســت؛ هر 
چند این آثار نسبت به جمعیت کودک و نوجوان 
ما کافی نیست. در بخش رمان، آثار خوبی تولید 
شده اند؛ نویسندگانی مثل نقی سلیمانی، جعفر 
ابراهیمی شــاهد، محمود پوروهاب، فریبا کلهر و 

نویسندگان دیگر آثار خوبی دارند.
بــه طور کلی دربــاره زندگــی پیامبراکرم)ص( 
کارهای مختلف با سوژه ها و بخش های متنوعی 
تولید شــده است، اما حجم آثار کم است و توقع 
می رود متولیان فرهنگی و ناشران از نویسندگان 
حمایت کنند. منابع دســت اول که بیشتر آن ها 
عربی اســت در اختیار نویســندگان قرار دهند. 
نویسندگان کودک و نوجوان خیلی عالقه دارند 
در این زمینه کار کنند. قطعاً در این صورت آثار 
خوبمان بسیار بیشتر از این می شود و پاسخگوی 
جمعیــت بیش از 2۰میلیون کــودک و نوجوان 

کشور خواهد بود.

اگر بخواهیــد یک اثر خوب را در زمینه س
زندگی ایشــان برای مخاطــب کودک و 
نوجوان نام ببرید، از کدام اثر یاد می کنید؟ 
عمده آثاری که درباره پیامبراکرم)ص( نوشــته 
شده و در ذهنم باقی  مانده است، بیشتر درباره 
زندگی،  داســتان های  حضــرت،  زندگی نامــه 
احادیث و ســخنان ایشــان که در حوزه سبک 
زندگی اســت. یکی از این آثار خوب یک دوره 
کتاب اســت که کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان با نام »نگــران پروانه ها« چاپ کرد. 
در این مجموعــه حدود 1۰ نویســنده درباره 

زوایای مختلف زندگی حضرت رســول اهلل)ص( 
از تولــد تــا رحلت با نگاه جدیــد، نثر جذاب و 
امروزی داستان نوشــتند که مجموعه قشنگی 
بود. »خداحافظ مدینــه« یکی از جلدهای این 

مجموعه است که من آن را نوشتم.

نویســندگان کودک و نوجوان ما چطور س
باید بنویسند که هم به متون و واقعیت های 
تاریخی پایبند باشند و هم از تخیل و سایر 
را  تا مخاطب  بهره بگیرند  عناصر داستانی 

جذب کنند؟ 
نوشتن در حوزه دین برای نویسنده سخت است. 
او اگر بخواهد هم به اصل متون مستند تاریخی 
وفادار باشــد و هم بتواند قصه به روز بنویســد، 
یعنی طوری قصه دینی را برای مخاطب کودک 
و نوجوان بازآفرینی یا بازنویسی کند که باور پذیر 
باشــد، خیلی باید تالش کند.  ما نویســندگان 
مذهبی نویــس معتقدیم در مــورد ائمه)ع( باید 
حتماً مطابق آثار و متون مســتند و منابع دقیق 
و معتبر شیعی یا مورد قبول علما و دانشمندان 
شیعه کار کنیم و هیچ گاه اجازه نداریم در مورد 
ســخنان، حاالت و رفتار ائمه)ع( تغییری ایجاد 

کنیم.
ما می توانیم از آنچه در منابع معتبر و مســتند 
آمــده به شــکل داســتانی و فضاســازی و در 
طرح های داستانی خوب و جذاب استفاده کنیم. 
البته در مورد شــخصیت های اســالمی غیر از 
معصومین، از فضاهای تخیلی که به اصل داستان 

ضربه نزند هم می توان استفاده کرد. 
هر نویســنده ای نمی تواند وارد این وادی شود، 
چون باید به اصل متن وفادار باشــد، از آن ســو 
باید پیچیدگی داســتانی که برای بچه ها جذاب 

و امروزی اســت را هم بیــاورد. او می تواند هم 
تاریخــی و هــم امروزی بنویســد و در شــکل 
امروزی، زندگی پیشــوایان دینی و معصومین را 

مورد استفاده قرار دهد. 

آیــا صرف عالقه برای نوشــتن در این س
حوزه برای نویسنده کافی است؟

اصاًل این طور نیســت. نویســنده های کودک و 
نوجوان ما مســتعد نوشــتن و پرتوان هستند و 
قلم خوبی دارند . اگر حمایت و تشــویق شــوند 
و آثارشــان در تیراژهای باال چاپ شــود، قطعاً 
کارهای باارزش بســیاری وارد دنیــای ادبیات 

کودک و نوجوان خواهد شد.

کتاب های نوشته شــده قابلیت ترجمه س
شدن را دارند؟ 

بله، نویسندگان ما آثار برجسته ای خلق کرده اند 
که قابل ترجمه هستند و بسیاری از این آثار هم 
ترجمه شــده اند. ما در زمینه ترجمه آثار دینی 
برای کشورهای اسالمی به خصوص شیعی، آثار 
فاخر و ارزشمندی داریم که قطعاً وقتی به دست 
مخاطبان برســد، در آنجا هم مورد استفاده قرار 

می گیرد و تأثیرگذار خواهد بود.

شــما به کشــورهای دیگر به خصوص س
مثل  مسلمان نشینی  و  عربی  کشــورهای 
ترکیه و مصر سفرهای زیادی داشته اید. در 
حوزه بزرگســال این کشورها ادبیات قوی 
و نویســندگانی با مخاطبان جهانی دارند. 
ادبیات کودک چه تجربه مثبتی در آن  در 

کشورها دیدید که برایتان جالب بود؟
این کشورها، در شــکل و فرم کتاب، نوع چاپ، 

تیراژهــای متنــوع و... خیلی موفق هســتند. 
شکل های جدید چاپ و کاغذ و نوع انتشار و... و 
برندهای خوب در اختیار کشورهایی مثل لبنان، 
ترکیــه و مصر قــرار دارد، ولی از جهت محتوا و 
تصویرگری کتاب کودک و نوجوان، نویسندگان 

و شاعران ما کمتر از آن ها نیستند.
ما آثار خیلی برجســته ای داریم. البته نیاز است 
کیفیت و کمیت کتاب های مــا باال برود، یعنی 
با تیراژ و با کیفیت بیشــتر از جهت نوع کاغذ و 

چاپ، به دست مخاطبان برسد. 

فرهنگ س بردن  باال  برای  این کشورها  در 
مطالعه چه اقداماتی انجام می دهند؟

بحــث بــاال بــردن میــزان مطالعــه جامعــه 
پیچیدگی های زیادی دارد. نمی توان به سهولت 
گفت مردم کتاب بخوانند یا ســبد مطالعه باید 
در خانواده فالن مقدار شــود. ما باید کاستی ها 
و ضعف هــا را ببینیم و بررســی کنیم که مثاًل 
روزنامه ها و مجالت چگونه باید مخاطب کودک 
و نوجــوان را تشــویق کنند که بیشــتر کتاب 
بخواننــد. فضای مجازی لطمه جدی زده و وقت، 
حوصلــه و فکر بچه ها را اشــغال کرده که دیگر 

فضایی برای کتاب باقی نمی ماند.
منظورم این اســت که باید بــا حوصله و دقت 
ببینیم کمبودها و کاستی ها چه هستند و چگونه 

مردم تشویق می شوند که بیشتر مطالعه کنند.

چه س بچه هــا  کتابخوان شــدن  بــرای 
پیشنهادی دارید؟

بــرای بچه ها نقش آموزش و پرورش خیلی مهم 
اســت، باید زنگی برای کتاب خوانی در مدارس 
باشد و یا کتاب هایی با تخفیف به بچه ها فروخته 
شــود. به بچه ها فرصت دهیم کتاب ها را تحلیل 
کنند، در موردش بنویســند و خالصه نویســی 
کنند. خالصه نویســی کتاب خیلی خوب است. 
اگر در مدارس این موارد باشــد، بچه ها از همان 
ابتدا بیشــتر تشویق می شــوند، چون بیرون از 
مدرســه، در خانه و کوچه و محلــه این قدر به 
بچه ها دسترســی نداریم. اگر از مدرســه شروع 
کنیم و با بچه هــا کار کنیم، قطعاً نتیجه بهتری 
می گیریم و وقتی بزرگ تر شدند با همت و تالش 
بیشتری سراغ کتاب های خوبی می روند و درصد 

مطالعه و کتاب خوانی آن ها باالتر می رود.
اگر حمایت از نویســندگان بیشــتر باشد، آثار 
خوب بیشتر خواهد شد و مردم هم کتابخوان تر 

خواهند شد.

 در صدا و سیما معموالً به کتاب های دینی س
توجه نمی شود. منظورم در بخش هایی مثل 
به  برای بچه هاست. جهت دهی  قصه خوانی 
معرفی کتاب در این رســانه ها چه تأثیری 
ایرانی  و  آثار مذهبی  با  بچه ها  در آشنایی 

دارد؟ 
کتاب های خوبی در ایــن زمینه وجود دارد که 
توسط ناشــران معتبری مثل نیســتان، سوره 
مهر، کانون پرورش فکری، قدیانی و... منتشــر 
شده اند که برای قصه گویی در رادیو و تلویزیون 
و قالب هایــی مثل پویانمایی، ســاخت فیلم و... 
مناســب اســت. به یاد می آورم آقای مصطفی 
رحماندوســت کار کودکانه ای به اسم پیامبر و 
بچه ها داشــتند که قصه های کوتــاه از زندگی 
پیامبر و بچه ها بود و تأثیر خودش را هم داشت. 
البته من انتقادی از شــبکه پویا نــدارم، آن ها 
تالش خودشــان را می کننــد و کارهای خوبی 
در آن انجام شــده اســت. من بعضی از آثار را 
دیده ام مثاًل در مناســبت های دینی، شــهادت، 
اعیاد و... در مورد ائمه)ع( و معصومین کارهای 

خوبی دارند.

گفت وگو با گلمرادی به انگیزه انتشار»چو گلدان خالی« 

ادای احترام به قیصر  
ایبنا: قیصر امین پور، استاد دانشگاه تهران، چهره ماندگار، 
شــاعر و نویســنده فقید روزگار ما، یکی از کسانی است 
که هیچ گاه از یاد شــاگردان و خوانندگان آثارش نمی رود. 
به مناســبت ســالروز درگذشت او، هشــتم آبان ماه،  با 
شــیرین  علی  گلمرادی گفت وگویی انجام دادیم که کتابی 

را به این مناسبت منتشر کرده است.
شــیرین علی گلمرادی از شاعران 
معاصر ماست که بیشتر در زمینه 
ادبیات پایــداری فعالیــت کرده و 
سروده اســت. به تازگی کتابی با 
عنــوان »چو گلــدان خالی« از او 
منتشر شده اســت. این کتاب که 
نام آن از یکی از اشــعار قیصر امین پور برگرفته شــده، به 

مناسبت ســیزدهمین سالروز فوت مرحوم قیصر امین پور 
به چاپ رسید. 

در ابتدا از شیرین علی گلمرادی درباره آشنایی اش با قیصر 
امین پور پرســیدیم، ایشان گفت: »1۰ سال پیش از فوت 
قیصر با ایشان دیداری داشتم که به دوستی نیز ختم شد. 
من از زمان شروع بیماری ایشان در جریان اتفاقات بودم و 

از فوت این شاعر بزرگ بسیار متأثر شدم«.     
گلمرادی درباره علت و بهانه انتشار این کتاب و تقدیمش 
به امین پــور توضیح داد: »قیصر امین پــور نه تنها یکی از 
شــاعران خوب ایران بود بلکه استاد بسیار خوبی هم بود. 
احترام و اعتقادی که من به ایشــان داشــتم موجب شد 
تصمیم بگیرم کتابی به مناســبت ســالروز فوت ایشــان 
منتشــر کنم و این کار سبب شــناختن بیشتر این استاد 

به جامعه می شد. من می خواستم ادای احترامی به ایشان 
کرده  باشــم. کتابی که به مناسبت ســیزدهمین سالگرد 
فوت قیصر امین پور منتشــر کرده ام، یک مجموعه شــعر 

است«.
گلمرادی درباره آنچه در ایــن کتاب می آید، گفت: »این 
مجموعه شــعر دو بخش دارد. قسمت نخست آن مقدمه 
است که نگاهی به اشعار قیصر امین پور انداخته ایم و نقدی 

بر آن نوشته ایم. 
تعدادی شعر نیز در این بخش از کتاب آمده است. بخش 
دوم کتاب حدود 5۰ صفحه شــعر است که در قالب های 
مختلف درباره شخصیت قیصر امین پور سروده شده است. 
رباعی، غزل، غزل مثنوی و شعر نو، از قالب های این کتاب 

هستند«.

پشت ویترین 

»مجید مالمحمدی« از تجربه های داستان نویسی اش درباره حضرت محمدa می گوید 

ترجمه آثار دینی فارسی با استقبال رو به رو خواهد شد

تازه های نشر
قصه عشق »ایزدبیک« و »شمیسا«

صاد: کتاب »آیات َمس« نوشــته  محبوبه زارع از سوی نشر صاد منتشر شد. این 
اثر، داستان بلندی اســت که اتفاقاتش در بستر تاریخ اسالم، در سال ۶1هجری 
قمری می گذرد. قصه  عشق سرکشانه  پسر ایزدبیک به دختری به  نام شمیسا که 
هر دو زرتشتی مذهب  هستند. دختر به قتل ایزدبیک محکوم می شود و در آستانه  
نابینایی کامل هم قرار می گیرد، اما خوابی زندگی اش را تغییر می دهد. او باید یک 

نقاشِی بسیار ویژه بکشد.
محبوبه زارع، نویسنده مجموعه پنج جلدی »قهرمانان کوچک کربال« است که با 

بیانی عاطفی، به معرفی شخصیت های کوچک واقعه  بزرگ کربال می پردازد.
در خالصه داستان این کتاب آمده است:»اهورا فرزند یکی از بزرگان ایران است که 
خود را سرگشته می بیند و به دنبال راهی برای نجات خودش است. در این میان 
می شنود کسی در سفر به سرزمین حجاز این پیامبر تازه را دیده است، به سراغش 
می رود و کمک می خواهد. کســی اهورا را راهنمایی نمی کند تا اینکه به این فکر 

می افتد خودش راهی پیدا کند«.
نسخه  الکترونیکی کتاب را می توانید در طاقچه تهیه کنید.  

چاپ چهار مجموعه داستان جدید از » سوره مهر«
سوره مهر: به تازگی چهار مجموعه داستان »خیابانی که حوصله اش سر رفت«، 
»کت و شــلوار بازیگری من«، »جوجه عمه ربابه« و »عکاس باشــی« با آثاری از 

نویسندگان متعدد منتشر شده است.
هر کتاب از این مجموعه داستان ها  شامل 15 داستان از 15 نویسنده مختلف در 

ژانرها و تم های گوناگون است.
درونمایه و مضامین این داســتان ها مختلف هســتند و موضوعاتی چون جنگ 
تحمیلی، انقالب اســالمی، روستا و ... را شــامل می شود و ضمن اینکه داستان ها 
گرچه ویژه گروه سنی نوجوان است، اما می تواند برای مخاطب بزرگسال نیز حس 

نوستالژی داشته باشد.
گفتنی است؛ این مجموعه چهار جلدی با داستان هایی از محسن مؤمنی شریف، 
محمــد حمزه   زاده، فرهاد حســن  زاده، داوود امیریان، مهدی میرکیایی، معصومه 
عیوضی، یعقوب آژند، داریوش عابدی، هدی حدادی، سعیده موسوی زاده، یوسف 
قوجق، مهناز فتاحی، علی اکبر واالیی، ابراهیم حسن بیگی، عبدالمجید نجفی، زهرا 

حیدری، اکبر صحرایی و دیگر نویسندگان، منتشر شده است. 

در حوالی شعر

آرش شفاعی، شاعر و روزنامه نگار
annotation@qudsonline.ir

داســتان بلند »روزگار عمار« نوشــته مجید مالمحمدی به  تازگی توسط 
انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این  کتاب با هدف معرفی الگوهای عملی یاران ائمه اطهار)ع( برای نوجوانان 
و جوانان به چاپ رسیده و انتشارش با هدف معرفی یاران و اصحاب ائمه)ع( 

به  عنوان الگوهای ملموس دینی انجام شده است.
عمار یاســر، صحابه پیامبراکرم )ص( و امیرالمؤمنین)ع( بوده که در زمان 
زندگی اش در دوران پیامبر)ص( به  عنوان یکی از شــاخص های شناخت 
حق از باطل معرفی شــد. کتاب مربوط به عمار یاســر، پس از کتاب های 

»باغ طوطی«، »مأموریت در قصر« و »شــبیه مریم« منتشــر شده و قصه 
فرازونشیب های زندگی این شخصیت برجسته تاریخ اسالم را شامل می شود.

مجید مالمحمدی، نویســنده کودک و نوجوان، در کتاب »روزگار عمار« 
عالوه بر روایت اتفاقات و حوادث زندگی عمار، شخصیت های سیاه و سفید 
معاصر او را هم تصویر کرده اســت. در این  داســتان، شــخصیت عمار در 
بیان شــخصیت های دیگر معرفی می شود. کتاب مورد نظر با تصویرگری 
محمدصادق شایگان همراه شده و این  کتاب با 144صفحه به چاپ رسیده 

است.

داستانی از صحابه پیامبراکرمa در »روزگار عمار«
روایت
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