
درباره خوشبختی
با  نــه، خیلی  امــروز کمی که  مجازآباد 
روزهای دیگر متفاوت است. این تفاوت 
تعداد  و  حجم  خــاطــر  بــه  فقط  البته 
روزهـــای  بــا  جنسش  نیست؛  کلمات 
مجازآباد  دارد.  اســاســی  تــفــاوت  قبل 
روزهای پیش را باید سریع می خواندید 
و می گذشتید. این یکی را ممکن است 
سریع بخوانید اما نمی توانید از کنارش به راحتی بگذرید. شهره پیرانی، 
همسر شهید داریوش رضایی نژاد با مرور خاطره تلخ شهادت همسرش، 
روایت خواندنی و قابل تأملی را دربــاره خوشبختی و رضایت آدم ها از 
زندگی، به همراه تصویری از دخترش »آرمیتا« در صفحه اینستاگرامش 

منتشر کرده است.
زمستان آن سال ها انگار سردتر بود. هوا که سرد می شد )هنوز هم هوا که 
سرد می شود( من یاد خیلی ها می افتادم؛ کارگران روزمزد، کارتن خواب ها، 

کسانی که سرپناهشان گرم نیست...
در آن صبح های زمستان های سرد، وقتی از دور میدان هروی رد می شدیم 
به سمت محل کــار، دلــم پر از انــدوه می شد بــرای کسانی که منتظر 
بودند کسی بیاید برای کاری احتماالً ساختمانی ببردشان. یک بار دیگر 
احساسات من غلیان کرده بود. شاید هوا خیلی سرد بود آن روز. گفتم این 
عادالنه نیست داریوش، چرا نعمات خدا یکسان بین بنده هایش تقسیم 
نشده؟ چرا ما سرپناه داریم، بعضی ندارند؟ چرا آدمی باید در این سرما 

بی پناه باشد؟ کار مشخص نداشته باشد؟...
از کجا مــی دانــی همین آدم هـــا احــســاس خوشبختی  داریـــوش گفت: 
درونی شان از ما بیشتر نباشد؟ از کجا می دانی از زندگی شان ناراضی 

هستند؟ شهره احساس خوشبختی درونی است.
نفهمیدم این حرف را تا روز پس از شهادت داریوش، فرودگاه مهرآباد.

بین همه آن آدم های خاکستری فرودگاه که راه می رفتند، می خندیدند، 
با هم حرف می زدند... وسط تابستان یکباره سردم شد، یاد حرف های 
داریوش افتادم. با خودم می گفتم داریوش راست می گفت، همه  آن آدم ها 

از من در این لحظه خوشبخت ترند...
حتی آن خانم جوانی که بچه اش مشکل جسمی داشت و ناخودآگاه 
همیشه بچه اش را با آرمیتا که همسنش بود مقایسه می کرد و می گفت 

خوش به حالت...
سرگردان بودم، در آن همهمه نه صدایی می شنیدم نه کسی را می دیدم 
فقط از خودم می پرسیدم چرا این آدم ها )اگر وجود دارنــد( حواسشان 
نیست من چه حالی دارم؟ چطور می خندند؟ می شود دوباره من بخندم؟ 

خندیدن برای من دست نیافتنی ترین موهبت شده بود...
فهمیدم در مرداد، گرم ترین ماه سال هم سردت می شود، یخ می زنی، لرز 

می کنی اگر حال دلت خوب نباشد...
تمام این سال ها معنای گفته داریوش برایم عمیق تر هم شده است. یاد 
گرفته ام کمتر زندگی کسی را قضاوت کنم، اگر هم قضاوت کردم یک آن 

خودم را جایش بگذارم تا بگذرم از...
هرچند هنوز هم بر این بــاورم از حرف تا عمل ما آدم هــا فاصله بسیار 
است. خوب توصیه می کنیم، ولی کمتر خودمان در بزنگاه عمل می کنیم 

به آنچه توصیه کرده ایم.
بماند که چرا امروز یاد این خاطره افتادم... حال دلتان خوش...

پ. ن: عکس گلزار شهدای کرمانشاه. کنار مزار آن هایی که رفتند تا... و 
چقدر خوشبختند. 

 محمد تربت زاده  یک قرن پیش اگر به کسی می گفتید 
در آینده نه چندان دور آدم ها می توانند همدیگر را از 
هزاران کیلومتر آن طرف تر ببینند و با یکدیگر صحبت 
کنند، قطعاً به عقلتان شک می کرد! آن روزهــا حتی 
صحبت از تأثیرگذاری بخشی از جهان بر بخش دیگری 
اقتصاد  نظر می رسید.  به  خــنــده  دار  کمی  آن هم  از 
جهانی، سیاست جهانی، فرهنگ جهانی و به طور کلی 
مفهوم »جهانی« شدن در همین چند دهه اخیر شکل 
گرفته است. مفاهیمی تازه اما تأثیر گذار که زندگی همه 

ما را دگرگون کرده است.

دهکده جهانی»
بــار »مــارشــال مک لوهان« کانادایی  شاید نخستین 
بود که ایــده یکپارچه شدن جهان به ذهنش رسید. 
اقتصادی و فرهنگی در نیمه دوم  تحوالت سیاسی، 
قرن بیستم میالدی، این نظریه پرداز حوزه ارتباطات را 
قانع کرده بود که در آینده نه چندان دور، دنیا تبدیل 
به یک »دهکده جهانی« خواهد شد. این اصطالح در 
سال 1962 –زمانی که مک لوهان برای نخستین بار از 
آن در یکی از کتاب هایش استفاده کرد- کمی عجیب 
و غریب و نامفهوم به نظر می رسید اما از اواخر قرن 
بیستم که دنیا به سرعت رونــد جهانی شدن را طی 
می کرد، نظریه پردازان حوزه ارتباطات، تازه به این نتیجه 
رسیدند که مک لوهان چه میراث باارزشی برایشان به 

یادگار گذاشته است. 

جهانی شدن یعنی چه؟»
از زوایـــای مختلفی می شود بررسی  جهانی شــدن را 

کرد. به طور کلی اما براساس تعریف های علمی، 
فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی 

ارتباطات  می کند،  کمرنگ  را  اقتصادی  و 
فرهنگ ها  تعامل  و  داده  گسترش  را 

را بیشتر و بیشتر می کند. اگر قرار 
باشد کمی عمیق تر به این ماجرا 
نگاه کنیم، باید بگوییم »جهانی 
شـــدن« یــک پــدیــده چند بعدی 
است که آثار آن بر  فعالیت های 
سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
حقوقی، فرهنگی، نظامی، فناوری 
و خــالصــه هــرچــیــزی کــه فکرش 
را بکنید، ظاهر می شود. در یک 

نفر  یــک  توییت  دهــکــده جهانی، 
از دنیا می تواند قیمت  در گوشه ای 

افــزایــش  ــر  ــراب ب چند  را  دیجیتال  ارز 
دهد یا اظهارنظر فالن فعال سیاسی در 
غرب دنیا، بر مناسبات سیاسی و نظامی 

کشورهای شرق دنیا تأثیر بگذارد.

جهانی شدن فرهنگ»
اقتصادی،  زوایـــای  از  معموالً  را  پدیده جهانی شــدن 
سیاسی، فناوری و... بررسی می کنند اما چیزی که کمتر 
در این بررسی ها دیده می شود، تأثیرپذیری فرهنگ از 

این مقوله است.
زمینه  در  خیلی هایمان می دانیم »جهانی سازی« 
اقتصاد از طریق سازمان های بین المللی اقتصادی، 
در حوزه سیاسی از طریق سازمان های بین المللی 
سیاسی و در زمینه فناوری به وسیله ابرشرکت های 
اینجاست  اما ســؤال  این حــوزه صــورت می گیرد، 
که جهانی شدن در حوزه فرهنگ چگونه است؟ 
و  مــجــازی  فضای  اینترنت،  اســت:  روشــن  پاسخ 

رسانه ها.
اینترنت در ابتدای عرضه اش، اهدافی نظامی داشت 
ولی به تدریج زمینه سرگرمی و تجاری پیدا کرد. رفته رفته 
این فناوری نوظهور تبدیل به صنعتی نوپا شد و در همه 
ابعاد زندگی انسان نفوذ پیدا کرد تا جایی که حاال از 
آن به عنوان اصلی ترین مرجع اطالع رسانی جهانی یاد 

می شود.

حاکمیت جهانی»
پیش از همه چیز باید اعتراف کرد اینترنت، فضای 
مجازی و رسانه، زندگی را برایمان خیلی راحت تر کرده 
اما در ازای ارائه خدمات، زیرساخت های فرهنگی و 
ارزشــی جوامع مختلف را هم دچار تغییر و تحول 

کرده است. 

همان طور که پیش از این گفتیم، جهانی شدن، به معنای 
حرکت تمامی جوامع به سوی جهانی وحــدت یافته 
است که در آن همه چیز در سطح بین المللی مطرح 
می شود. در حقیقت جهانی شدن به معنای آزادی 
مطلق کسب و کار، جریان یافتن سهل و آسان سرمایه 
و نفوذ نوع خاصی از سبک زندگی در تمامی عرصه های 
که  موضوعی  اســت.  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی، 
حسابی باب دل قدرت های غربی و صاحبان شرکت های 
تجاری بزرگ است. آن ها با استفاده از همین مفهوم 
تالش کرده اند با ایجاد حاکمیت »سرمایه داری«، بازار 
سایر جوامع را عالوه بر حوزه اقتصادی و سیاسی، در 
حوزه فرهنگی و اجتماعی هم پذیرای عقاید خود کنند.

مقیاس های ُخرد و کالن»
ظاهر قضیه آن است که جهانی شدن یک سیر و روند 
طبیعی برای حرکت جوامع به سوی فناوری پیشرفته 
است اما چیزی که تمام دانشمندان این حوزه به آن 
معترف اند آن است که این روند جهانی شدن اگرچه 
در مقیاس خُرد منجر به پیشرفت کشورها می شود اما 
در مقیاس کالن به قدرت های اصلیِ جریان سازِ فرایند 
جهانی سازی منفعت می رساند؛ تا جایی که حتی برخی 
مترادف  را  ارتباطات، جهانی سازی  حــوزه  متفکران  از 
تمامی  که  معنا  ایــن  به  می دانند؛  آمریکایی سازی  با 
اختیار  در  اقتصادی  و  سیاسی  بالقوه  موقعیت های 
قــرار می گیرد و در نهایت به سلطه فرهنگی  آمریکا 

آمریکا بر تمام دنیا تبدیل می شود.
در این میان برای اجرای پروژه جهانی شدن، امکانات 
ارتباطی نوین از جمله فضای مجازی، اصلی ترین نقش 

را ایفا می کند.
فــضــای مــجــازی بــا ســرمــایــه گــذاری وسیع، 
بزرگ ترین دستاورد غرب برای ایجاد یک 
فرهنگ جهانی غالب در دنیاست. 
اگــر بــاور نمی کنید کافی اســت به 
ــدگــی خــودتــان  زن تغییر ســبــک 
کنید.  نگاه  اخیر  ســال هــای  در 
ــا یـــک دهــه  خــیــلــی هــایــمــان تـ
پیش به نــدرت بیرون از خانه 
غـــذا مــی خــوردیــم، روابــطــمــان 
امــروز  از  پررنگ تر  خــانــواده  با 
ازدواج  پایین تر  بــود، در سنین 
ــه ســنــت هــای  ــ مـــی کـــردیـــم و ب
خانوادگی بیشتری پایبند بودیم. 
این روزهــا اما بدون آنکه خودمان 
اخالقی  ــای  ــ ارزش هـ شــویــم،  متوجه 
خودمان و جامعه مان را فراموش کرده ایم 
و با پای خودمان در مسیر جهانی سازی 

فرهنگمان گام برداشته ایم.

دنیا به راه خود می رود
که  دوستی  زده.  زنــگ  میترا  یــک/ 
مادر،  روز  در  پیش  روز  همین چند 
مــــــادرش رفــــت بـــه رحـــمـــت خـــدا. 
تماس  نیم ساعت  توی  که  میترایی 
سکوت  را  دقــیــقــه اش   25 تــلــفــنــی، 

کرده. 
از او می پرسم: عزیزم! نینا سنکویچ 
)Nina Sankovitch( را می شناسی؟

جوابش منفی است.
دو/ صبحی، دختر همسایه مان آمده بود پشت در. می خواست 
بود.  شکسته  انگار  خودشان  ریموت  بزنم.  را  در  ریموت  برایش 

همان که خاله اش یک ماه پیش، فوت شده.
ماسک نداشت. اول به جایش نیاوردم. بعد چند ثانیه اما صورت 
شدم.  شوکه  توی چشمم.  خــورد  مشت  مثل  منقلبش  و  تکیده 

واقعاً از آن جوان 20 ساله پرهیاهو، شبحی مانده بود فقط. 
باید کاری انجام می دادم. پس خیلی بی ربط و باربط از او پرسیدم: 

نینا سنکویچ را می شناسی؟
به نشانه خیر، سر چرخاند سمت شرق و غرب.

سه/ محتویات یخچال را سیر می کنم تا دایی جان مشتری اش را 
راه بیندازد. آمده ام نیمچه معاشرتی بکنم با ایشان.

بــود. حال  این قصابی، معرکه  روزگــاری حال  یــادش بخیر! چقدر 
چاقو و ساطور و گوشت های شقه آویزان. قشنگ از یک فرسخی 
صدای چاق سالمتی صاحبش با کسبه می آمد. محاسن صاحب 
دکان اما حاال سفید سفید شده، پیشبندش مرتب نیست، رنگ 
و کور شده  رفتن زن دایــی جــان، کلی سوت  بعدِ  پریده.  صدایش 

اینجا.
خریدار که می رود، بغض را می تارانم و از دایی داغدارم می پرسم: 

نینا سنکویچ را می شناسی؟
جوابش مثبت نیست و نگاهش، قلبم را کباب می کند. 

بنفش«  مبل  و  »تولستوی  کتاب  با  خواهری  وقتی  پیش  یک ماه 
آن هــا که  قبال  ایــن در  از  کــرد، پیش خــودم گفتم پس  غافلگیرم 
عزیزی از دست می دهند، مسئولم. مسئولم که دعوتشان کنم به 
شناخت این کتاب و صدالبته بیوگرافی نویسنده اش. باید بگویم 
نینا سنکویچ کاری کرده کارستان. کم نیاورده و پهلوان بانویی است 

برای خودش. عاقله بانویی.
مــرگ  از  پــس  کــه  اســـت  نــویــســنــده ای  نینا سنکویچ  پــی نــوشــت: 
خواهرش »آن ماری« تصمیم می گیرد برای تسکین و تسلی خود 
به دنیای کتاب ها و کلمه ها پناه ببرد و با خودش قرار می گذارد تا 
به  کتاب ها  دنیای  در  او  بخواند.  کتاب  یک  روزی  آینده  یک سال 
می آموزد  و  می پردازد  زندگی  معنای  و  مرگ  چرایی  جست وجوی 

چطور اندوه و سوگ را تاب آورد. 
او می گوید: دنیا عجیب به راه خود می رود و هیچ وسیله ای مثل 
یک کتاب ما را به سرزمین های دور نمی برد. کتاب ها به من نشان 
دادند همه آدم ها در دوره های مختلف زندگی شان رنج می برند و 
دقیقاً  که  دارنــد  وجــود  زیــادی  انسان های  در حقیقت  بله،  اینکه 

می دانند من چه حالی دارم. 

 مجازآباد

تراکتور در کورس ماندتراکتور در کورس ماند
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 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین پایانی جشنواره شعر فجر پیشنهاد داد

 مبارزه با کرونا 
و فرصت گفت وگوی شعر ایران و جهان

رود خون
حتی تصویر و تصورش هم ترسناک 
اســت چــه بــرســد بــه اینکه مــثــالً در 
یک سفر کاری یا تفریحی، همان روز 
اولی که به یک شهر تازه رسیده ای، 
ببینی خون،  و  باز کنی  صبح چشم 
همه  در  و  ــه  ــرداشــت ب را  خــیــابــان هــا 
روان  خونابه  آب،  جــای  بــه  جــوی هــا 

است! البته مردم روستایی در اندونزی معموالً به دیدن این صحنه 
عادت دارند و مثل من و شما وحشت نمی کنند. باشگاه خبرنگاران 
جوان دیروز نوشت: »منتشر شدن تصاویری از یک اتفاق عجیب در 
یکی از شهرهای اندونزی سبب تعجب کاربران فضای مجازی شد. 
هزاران کاربر در توییتر عکس ها و فیلم هایی را از آب گرفتگی روستایی 
در جنوب شهر پکالونگان در جاوه مرکزی به دلیل آب قرمز رنگ به 
اشتراک گذاشتند که به گفته برخی از کاربران شبکه های اجتماعی، 

خون را به آن ها یادآوری می کند.
این  مبادا  که  ترسیده ام  خیلی  »من  گفت:  توییتر  کاربران  از  یکی 
عکس به دست حقه بازان برسد... ترس از روایت های من درآوردی 
در مورد نشانه هایی که نشان می دهد پایان جهان است، باران خونین 

و...«.
شهر Pekalongan به تولید باتیک معروف است. باتیک در اصل 
روش طراحی و نقاشی سنتی اندونزیایی روی پارچه است که البته به 
موم و چسب های مخصوص و سایر مواد و رنگ های مخصوص این 

هنر و صنعت هم باتیک می گویند. 
رنگ های مختلفی  به  پکالونگان  در  رودخانه ها  که  نیست  عجیب 
این  از رودخانه های  درمی آیند. در جریان سیل سال گذشته یکی 

شهر به رنگ سبز روشن در آمده بود. 
است،  منطقه  ایــن  اهــل  می کند  ادعــا  که  توییتر  کــاربــران  از  یکی 
 گفت: »گاهی اوقات در جاده نیز گودال هایی به رنگ بنفش وجود 

دارد«.
عکس های  بــودن  واقعی  پکالونگان،  شهر  نجات  و  امــداد  رئیس 
منتشر شده از این شهر را تأیید کرده و گفته آب های قرمز به دلیل 
رنگ باتیک است که تحت تأثیر سیل قرار گرفته و مدتی بعد از 

بین خواهد رفت«.
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 گفت وگو با دکتر محمدرضا روزبه برگزیده 
پانزدهمین دوره جشنواره شعر فجر در بخش شعر نو 

گیرنده های حسی ام قوی تر شده 

 گفت وگو با شاعران تجلیل شده 
بخش ویژه »دفاع مقدس«  

اصحاب خراسانی شعر

حمایت، اتمام حجت یا اخراج؟

 دوشنبه سرنوشت ساز 
برای نیمکت استقالل

رقیه توسلی

تأثیرات فضای مجازی بر »جهانی شدن« فرهنگ

این دهکده کوچک جهانی
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سینا حسینی: شکست برابر سپاهان حکم زلزله 
6ریشتری را برای محمود فکری داشت. 

با اتمام بازی، سریال حاشیه های بی پایان برای فکری 
و تیمش کلید خورد، هرچند که پیش از این دیدار 
نیز شرایط استقالل به قدری آشفته بود که بسیاری 
از نزدیکان باشگاه پیش بینی ناکامی تیم را داشتند، 
اما با این حال کسی تصور نمی کرد استقالل برابر 
سپاهان شکست را قبول کند آن هم بدون یک شوت 

در داخل چارچوب! 

جلسه اضطراری#
در شرایطی که همه نگاه ها به صفحات شخصی 
اعضای هیئت مدیره و اخبار خبرگزاری ها دوخته 
شده بود، هیچ خبری در ارتباط با تبعات شکست به 
عنوان خبر رسمی منتشر نشد، اما کامالً پیدا بود این 
سکوت دوام زیادی نخواهد داشت. البته هواداران و 
پیج های هواداری در میان سکوت مسئوالن باشگاه 
اینکه خبر برگزاری  تا  حسابی گرد و خاک کردند 
جلسه اضطراری منتشر شد. اعضای هیئت مدیره 
تصمیم گرفتند روز دوشنبه در خصوص مسائل 
مربوط به ناکامی استقالل تشکیل جلسه دهند تا 
شاید راهی برای برون رفت از این وضعیت پیدا کنند.

قهر فکری#
اما  یافت  افزایش  گمانه زنی ها  ایــن خبر  انتشار  با 
رفتار محمود فکری در کنفرانس خبری بعد از بازی 
همانند بنزین روی آتش فضای منفی علیه استقالل 
را تشدید کرد،انتشار فیلم قهر تأمل برانگیز فکری از 
جلسه کنفرانس خبری میزان عصبانیت هواداران را 
افزایش داد تا به شکل ناباورانه ای فضای تندی علیه 

سرمربی استقالل شکل گیرد.

جلسه شبانه ستاره ها#
اما همه اتفاقات حاشیه ای حول محور کادر فنی به 
ویژه محمود فکری نبود. انتشار خبر تشکیل جلسه 
شبانه چهار بازیکن پیش از بازی سپاهان در یکی 
از رستوران های شمال شهر تهران حساسیت ها را 

افزایش داد. همزمان با انتشار این خبر، ماجرای تمرد 
یکی از ستاره های چند میلیاردی از تصمیم سرمربی 
تیم برای بازی در زمین مسابقه نیز به شدت خبرساز 
شد تا این حقیقت برمال شود که تنها محمود فکری 
مقصر این ناکامی نبوده بلکه عوامل دیگری نیز در 
این تراژدی سنگین برای استقاللی ها دخیل بوده اند.

از  ایــن اخبار خــروج غیر منتظره یکی  با  همزمان 
بازیکنان تعویضی استقالل از ورزشگاه نقش جهان 
بدون هماهنگی با کادر فنی یک حاشیه جنجالی 

دیگر را به وجود آورد تا استقالل به معنای واقعی 
کلمه در گرداب حاشیه غوطه ور شود.

تکذیب حمایت از سرمربی#
مــددی  احــمــد  کــه  در شــرایــطــی  صــبــح یکشنبه 
عارضه  دلــیــل  بــه  استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
قلبی در بیمارستان بستری بود، اسماعیل خلیل 
و  رفت  وی  مالقات  به  مدیره  رئیس هیئت  زاده 
در  مدیره  هیئت  اعضای  با  تصویری  ارتباط  در 

بررسی  و  بحث  به  شب  شنبه  وقایع  خصوص 
در  استقاللی ها  اضطراری  نشست  تا  پرداختند 
این  دوم  مرحله  امــا  شــود،  تشکیل  بیمارستان 
هیئت  اعضای  از  یکی  دفتر  در  امــروز  نشست 
در غیاب  اعضا  تــا  مــدیــره تشکیل خــواهــد شــد 
مدیرعامل به تصمیم گیری در خصوص اتفاقات 

پیرامون استقالل بپردازند.
در حالی که اعضای هیئت مدیره در بیمارستان 
یک  بــودنــد،  سرپایی  بــررســی  و  بحث  مشغول 
سایت خبری با انتشار خبری مدعی شد اعضای 
هیئت مدیره استقالل بالفاصله پس از شکست 
گرفتند  تماس  فکری  محمود  بــا  سپاهان  بــرابــر 
واکنش  بــا  ایــن خبر  کــه  کــردنــد  او حمایت  از  و 
مواجه شد.  مدیره  اعضای هیئت  از  یکی  فوری 
کرد  تأکید  خبر  این  خواندن  دروغ  با  عضو  این 
به  و  نشده  برقرار  تیم  سرمربی  با  تماسی  هیچ 
این خصوص  در  مدیره  هیئت  در جلسه  زودی 

تصمیم گیری خواهد شد.

پلن هیئت مدیره چیست؟#
اما مهم ترین سؤالی که برای هــواداران استقالل به 
وجود آمده این است که در جلسه دوشنبه هیئت 
مــدیــره چــه تصمیمی گرفته خــواهــد شــد؟ برخی 
گمانه زنی ها بر این اساس استوار است که محمود 
فکری دیگر فرصتی برای ادامه کار نخواهد داشت و 
بعید است بتواند با این وضعیت به فعالیت خود 
ادامــه دهــد، طیفی دیگر مدعی شدند از آنجا که 
بازیکنانی درصدد شکل گیری فضایی علیه سرمربی 
تیم بودند تا تیم به مشکل برخورد ممکن است 
برخی بازیکنان از ترکیب تیم خارج شوند و فرصتی 
دوبــاره به فکری داده شود تا مشکالت فنی خود را 
برطرف سازد. برخی دیگر هم مدعی شدند به احتمال 
زیاد موضوع تغییرات اساسی و بزرگ در کادر فنی 
استقالل به رأی گذاشته خواهد شد تا به این شکل 

به تیم شوک وارد شود. 
با این شرایط مطمئناً نشست امــروز هیئت مدیره 
می تواند اخبار بسیار مهمی را به دنبال داشته باشد .

حمایت، اتمام حجت یا اخراج؟

دوشنبه سرنوشت ساز برای نیمکت استقالل

الکساندر پاتو راهی MLS شد
الکساندر پاتو مهاجم سابق چلسی، آث میالن و تیم ملی برزیل از فصل 
ــدو سیتی بــازی خواهد کرد.به گــزارش سرویس ورزش پاتو  آینده در اورالن
31ساله پس از جدایی از تیم سائو پائولو در آگوست سال 2020 عضو تیمی 
نبود این باشگاه با انتشار بیانیه ای نوشت: »ما بسیار خوشحالیم که در 
خدمت پاتو در اورالندو سیتی هستیم. پاتو یک بازیکن باسابقه بوده که در 
برترین باشگاه های جهان بازی کرده و دارای سابقه روشنی در سطح بین المللی 

داشته است. تجربه که پاتو برای باشگاه ما بسیار مهم خواهد بود«.

استراحت 2 میلیون یورویی لمپارد
چلسی با وجود اینکه فرانک لمپارد را برکنار و توماس توخل را جایگزین 
او روی نیمکت هدایت آبی ها کرده است، همچنان مجبور است هفته ای 
90 هزار یورو به سرمربی سابق خود دستمزد بدهد!به نقل از ورزش سه 
این موضوع لمپارد را در شرایطی قرار داده که حتی فکر کردن به پذیرفتن 
پیشنهاد هدایت یک تیم دیگر، ممکن است به قیمت از دست رفتن 
ثروتی هنگفت برای او تمام شود! پذیرفتن پیشنهاد سرمربیگری در هر 

تیمی حدود 2.5 میلیون یورو به ضرر لمپارد خواهد بود.

پوچتینو: برای شکست بارسا آماده ایم
سرمربی پاری سن ژرمن تأکید کرد این تیم برای شکست دادن بارسلونا 
پــاری سن ژرمــن در  پــالس،  کانال  از  راهــی نوکمپ خواهد شد.به نقل 

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بارسلونا را پیش رو دارد.
دیدار رفت دو تیم سه شنبه هفته جاری در نوکمپ برگزار خواهد شد.

پوچتینو قبل از این بازی گفت: تیم خاصی منتظر ماست. بارسلونا در 
هر حالتی بارسلوناست با این حال ما به دنبال پیروزی برابر این تیم در 

نوکمپ هستیم. دو بازیکن سرشناس خود را در اختیار نداریم.

خط ونشان مسی برای پاری سن ژرمن 
لیونل مسی در شبی که بارسا آالوس را گلباران کرد، ستاره اول تیمش 
بود و دو گل زیبا به ثمر رساند تا نشان دهد مهیای بازی حساس برابر 
پی اس جی است.لیونل مسی در یک شب تاریخی توانست مثل همیشه 
نقش مهمی در پیروزی بارسلونا ایفا کند. به گزارش سرویس ورزش مسی 
با رکــورد ژاوی  انجام داد و توانست  را  بــازی شماره 505 خود در اللیگا 
هرناندز برابری کند. فوق ستاره بارسا هفته بعد می تواند به تنهایی رکورد 

بیشترین تعداد بازی اللیگا در تاریخ بارسا را به از آن خود کند.

جواد رستم زاده: هفته پانزدهم لیگ برتر عصر 
دیروز با پیروزی پرسپولیس، تراکتور و مس کرمان 
به پایان رسید  تا کار تعیین قهرمان نیم فصل به 

سیرجان و دیدار پرسپولیس و گل گهر بکشد.
وقت  چند  عــادت  طبق  پرسپولیس  تــهــران  در 
مهم  ولی  اقتصادی  پیروزی  یک  به  خود  اخیر 
بر صفر شکست  را یک  پیکان  و  یافت  دست 
داد. در این بازی که بازی پرتاب اوت های نادر 
به  زدن  گل  از  قبل  یحیی  مــردان  بــود  محمدی 
نــدادن اوت به حریف بودند. آن ها جز 10  فکر 
دقیقه اول بازی که دوبار توسط امیری و عالیشاه 
موقعیت گلزنی بدست آوردند تا پایان نیمه اول 
اسیر آفسایدگیری هدفمند و پرس از جلو پیکان 
بودند. تارتار با این حربه طول زمین را کم کرده 
بود و مردان تکنیکی سیاه پوش را از کار انداخته 
بود. تعداد آفسایدهای پرسپولیس در این بازی 
این  با  ــود.  ب بیشتر  هم  دســت  دو  انگشتان  از 
حال در نیمه مربیان و تنها روی یک غفلت از 
سوی مدافعان پیکان بود که روی همکاری خوب 
نعمتی و عالیشاه ، نوراللهی توانست گل برتری 
بازی را به ثمر برساند.بعد از این، بازی همچنان 
تحت تأثیر جنگ های میانه میدان و اوت های 

طولی زمین بود. 
حمالت  جلو  تا  بودند  موفق  سیدجالل  و  لک 
هوایی میهمان مقاومت کنند. در نیمه دوم یک 
توپ را کامیابی نیا به تیر زد و یک بار هم تیر 
دروازه لک بدجور به لرزه درآمد. اما سیو عالی 
این بازی را سیدجالل در دقیقه 91 انجام داد و 
توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید تا در سه 
هفته اخیر به تنهایی 8 امتیاز برای پرسپولیس 

کسب کرده باشد.
بدین ترتیب در پایان هفته پانزدهم، تیم سپاهان 
و  پرسپولیس  و  اســت  صدرنشین  امتیاز   28 با 
استقالل به ترتیب با 2۷ و 26 امتیاز دوم و سوم 

هستند.

تراکتور سایپا را جا گذاشت#
بود  سایپا  تیم  میهمان  تراکتور  فوتبال  تیم  اما 
که این بازی با نتیجه 2 بر یک   به سود تراکتور 
به پایان رسید.در این بازی مهرداد حیدری )8( 
برای سایپا و محمدرضا خانزاده )3+۴5( و حمید 
کردند. گلزنی  تراکتور  بــرای   )۴5+6( بوحمدان 
تراکتور با سرمربیگری مسعود شجاعی درحالی 

بـــازی گذشته  دو  در  کــه  رســیــد  نتیجه  ــن  ای بــه 
خود مقابل آلومینیوم اراک و پرسپولیس تهران 
شکست خورده بود. سایپا هم با هدایت ابراهیم 
خــود صاحب یک  گذشته  بــازی  دو  از  صادقی 
امتیازی   22 برد  این  با  بود.تراکتور  شده  امتیاز 
با جایگاه  اول  نیم فصل  کار خود در  به  و  شد 
 1۷ امـــروز  بــاخــت  بــا  سایپا  داد.  پــایــان  هشتم 

امتیازی و در رده سیزدهم جدول باقی ماند.

ادامه ناکامی های ذوب آهن#
دیـــــدار تــیــم هــای فــوتــبــال مـــس رفــســنــجــان و 
ــن اصــفــهــان هــم در ورزشــگــاه شهدای  ذوب آهــ
نتیجه  با  بازی  این  برگزار شد که  صنعت مس 
پایان رسید.محسن  به  به سود مس  بر یک   2
آذرپاد )3۴(، قائم اسالمی خواه )88( و علیرضا 
وحید  و  رفسنجان  بــرای مس   )90+1( نــقــی زاده 
 محمدزاده )68 - پنالتی( برای ذوب آهن گلزنی 

کردند.
نماینده اصفهان در حالی در این بازی شکست 
ــراج رحـــمـــان رضـــایـــی از  ــ ــورد کـــه پـــس از اخـ خــ
جانشینی  تکلیف  هنوز  تیم  ایــن  سرمربیگری 
در  ذوبی ها  عملکرد  اســت.  نشده  مشخص  او 
تیم صاحب  ایــن  و  بــود  اول ضعیف  نیم فصل 
تنها یک برد شد. هشت تساوی و 6 شکست 

هم در کارنامه این تیم ثبت شده است.
با نتیجه بازی دیروز ، مس رفسنجان به امتیاز 
22 رسید و ذوب آهن نیز 11 امتیازی باقی ماند.

تارتار: غفلت کردیم#
ــار در نشست خــبــری گــفــت: بــازی  ــارت مــهــدی ت
برابر پرسپولیس که چهار سال قهرمان بالمنازع 
فوتبال ماست و نایب قهرمان آسیا شده، سخت 
است. فضاهای الزم را خیلی خوب بسته بودیم 
و نگذاشتیم موقعیتی ایجاد کنند. آن ها در یک 
کردیم.  غفلت  و  رسیدند  گل  به  موقعیت  تک 
بهترین  بزنیم.  گل  پرسپولیس  به  می توانستیم 
موقعیت ما را سیدجالل حسینی با آن تجربه و 
سن و سال خنثی کرد. او بازیکن واقعاً با کیفیت 

و خوبی است. 
ــد. در نیمه  بــچــه هــای مــا هــم خــوب عمل کــردن
اول مالکیت برای پرسپولیس بود ولی موقعیت 
نداشت. فرصت ما حتی بهتر از پرسپولیس بود 

ولی بازی را واگذار کردیم.

لیورپول   1-3 شکست  از  پس  نژاد:  غالم  امین 
برابر لسترسیتی، یورگن کلوپ، سرمربی قرمزها، 
از مسابقه بسیار احساساتی  در مصاحبه پس 
ظاهر شد و به نظر می رسید که هر لحظه ممکن 

است گریه کند.
این شکست لیورپول را همچنان در رده چهارم 
ــت، 13 امــتــیــاز پــایــیــن تـــر از  ــ ــدول نــگــه داشـ جــ
منچسترسیتی صدرنشین که یک بازی هم کمتر 

انجام داده است.
لیورپول به دلیل شیوع کرونا در قهرمانی تاریخی 
سال گذشته هم شانس جشن گرفتن درست و 
اکنون کلوپ  و  نداشت  را  با هوادارانش  حسابی 
احساس می کند پس از نتایج اخیر، تیم او دیگر 

در نبرد بر سر قهرمانی لیگ برتر جایی ندارد.

اعتراف به واگذاری قهرمانی#
در مصاحبه مطبوعاتی پس از مسابقه از کلوپ 

سؤال شد آیا قهرمانی را واگذار کرده اید؟
یورگن کلوپ که به تازگی مادرش را نیز از دست 
کنم  بــاور  نمی توانم  »بله.  گفت:  پاسخ  در  داده 
امسال  نمی کنم  فکر  بگویم  صادقانه  بله.  امــا 
باید  ما  کنیم.  کم  را  با صدر  فاصله مان  بتوانیم 
دوری  اشتباهات  از  شویم.  پیروز  مسابقات  در 
کنیم، از کج فهمی ها دوری کنیم، نمی توانیم جلو 
اشتباهات VAR یا چیزهای مثل این را بگیریم اما 

از بقیه مشکالت باید دوری کنیم.
کلوپ که هنگام پاسخ دادن به این سؤاالت واقعاً 

منقلب شده بود به نظر می رسید که به سختی 
جلو ریختن اشک هایش را گرفته است. احوال 
یورگن کلوپ مورد توجه رسانه ها نیز قرار گرفت و 

در توییتر نیز واکنش هایی را برانگیخت.
فوتبال دیلی نوشته که یورگن کلوپ پس از گفتن 
لیورپول تمام  برای  اینکه رقابت بر سر قهرمانی 

شده، به نظر ویران می رسید.

در راه مادرید؟#
احتمالی  ــورد جــدایــی  مـ اخــبــاری در  امـــا  حـــاال 
همچنان  زیــدان،  می رسد.آینده  گوش  به  کلوپ 
نامشخص است و قــرارداد او در سال 2022 به 
پایان می رسد. بر اساس اخبار نشریه ایتالیایی 
برای  پرز  فلورنتینو  نظر  مورد  گزینه  الرپویلیکا، 
آیــنــده یورگن  رئــال مــادرریــد در فصل  هــدایــت 
با  آلمانی  سرمربی  ایــن  ــرارداد  ــ ق اســـت.  کــلــوپ 
البته جلب  دارد.  ادامــه   202۴ تا سال  لیورپول 
بسیار  آنفیلد  تــرک  بــرای  کلوپ  یورگن  رضایت 
ــازی نیز در  دشــوار به نظر مــی رســد. بند آزادسـ
قرارداد این سرمربی با باشگاه لیورپول گنجانده 
آلمان  بازگشت به  این بند فقط برای  اما  شده، 
موضوع  این  از  نمی تواند  مادرید  رئــال  و  است 

استفاده کند.
احتمال حضور  مورد  در  اخباری  نیز  در گذشته 
منتشر  مادرید  رئــال  نیمکت  روی  کلوپ  یورگن 
شده بود، اما به نظر می رسد این بار این شایعات 

جدی تر است.

تراکتور در کورس ماند

سبقت پرسپولیس از  استقالل با پیکان
لیورپول مدعی قهرمانی نیست

اشک کلوپ درآمد

رئیس فدراسیون تنیس گفت: اعتباراتی که از وزارت ورزش 
و کمیته ملی المپیک به ما تعلق می گیرد هیچ اتفاقی را رقم 
نمی زند و با دو سه اعزام خارجی تمام می شود.به نقل از 
تسنیم، داوود عزیزی درباره برگزاری مسابقات جام حذفی 
و تور جهانی تنیس در جزیره کیش گفت: مسابقات جام 
حذفی بانوان با حضور ۷3 تیم و بیش از 221 ورزشکار 
و سپس تور جهانی جوانان با 110 تنیسور و بعد از آن 
مسابقات جام حذفی تنیس آقایان برگزار شد. این 
مسابقات با 183 تیم رکــورد زد و اجــازه دادیــم چند 

بازیکن خارجی شرکت کنند که رقابت خوبی بود.

اعتبارات ضعیف#
وی با اشاره به کمک های مالی وزارت ورزش و جوانان و 
کمیته ملی المپیک به فدراسیون تنیس خاطرنشان کرد: 
اعتبارات مصوب ما از وزارت ورزش و جوانان 3 میلیارد و 

300 میلیون تومان و از کمیته ملی المپیک 2۴0 میلیون 
تومان است که رقم خیلی کمی است. با صالحی امیری 
رئیس کمیته ملی المپیک صحبت کردم و ایشان هم 
به این اعتبار ضعیف اذعان داشت. با ماهی 20 میلیون 
تومان در فدراسیون المپیکی مثل تنیس هیچ اتفاقی در 
حوزه قهرمانی رقم نمی خورد. به همین دلیل پیگیر گرفتن 
اسپانسر هستم؛ البته اسپانسر هم شرایط خاصی دارد. 
آن ها به دنبال دیده شدن هستند که خوشبختانه در 
مسابقات تنیس کیش تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام 

و فضای مجازی تنیس افزایش یافت.

بدون زیر ساخت#
عزیزی به مشکل زیرساخت های تنیس اشاره کرد و 
گفت: فدراسیون تنیس زمانی زیرساخت های خوبی 
داشت اما االن چیزی ندارد. من هم خیلی تالش کردم 
برای  زیرساختی  بتوانم  تا  پیگیری هستم  در حال  و 
و  توسعه  شرکت  و  ورزش  وزارت  کنم.  فراهم  تنیس 
تجهیزات اماکن ورزشی باید به ما کمک کنند. حضور 
معاونین وزیر و تماشای مسابقات از نزدیک به ویژه از 
سوی علی نژاد باعث شد جلسه ای با شرکت توسعه 

برگزار شود تا مشکل ما را برطرف کنند.

هزینه های گزاف اعزام#
تیم های  اعــزام  هزینه های  بــودن  باال  بر  تأکید  با  وی 
گرفتیم  نظر  در  استان ها  برای  اعتباراتی  ملی گفت: 
که باید به هیئت های استانی تزریق کنیم. اعتباراتی 
برای ورزش همگانی داریم که تجهیزات خریده و به 

شهرها تعلق می گیرد. 
نگه می داریم،  آینده  برای سال  را  بودجه  از  بخشی 
چون امسال برای تیم های ملی مسابقه ای نداشتیم 
و سال آینده از خردادماه مسابقات ما آغاز می شود. 
به مسابقات مالزی هزینه  ایــران  تیم دختران  اعــزام 
خیلی زیادی دارد و اگر دو سه اعزام داشته باشیم 
تمام اعتبارات تنیس تمام می شود؛ بنابراین نسبت 
کمبود  خیلی  می گیرد  تعلق  ما  به  که  اعتباراتی  به 
داریم و باید بخشی از آن را از طریق اسپانسر تأمین 

کنیم.

حدود دو ماه پیش بود که جهان فوتبال با خبر درگذشت 
دیگو مارادونا در شوک عمیقی فرو رفت و از آن روز بارها 
اخبار و شایعات عجیبی در مورد این اتفاق تلخ منتشر 
شــده اســت. به گــزارش سرویس ورزش حــاال ماریانو 
اسرائلیت فاش کرد مارادونا ثروتی نجومی داشته، اما 

کسی از محل نگهداری و حفظ این پول ها خبر ندارد.
هرگاه  مــارادونــا  »محافظان  گفت:  اسرائلیت  ماریانو 
نمی خواستند پاسخ کسی را بدهند شماره او را عوض 
می کردند. من وقتی شماره جدید مارادونا را خواستم 
متوجه شدم شماره یک خط زیر دستگاه تلفن او نوشته 
شده است. من برای آخرین بار دیگو را در سپتامبر 2020 
دیدم و او در ماه نوامبر درگذشت. اما آخرین بار مارادونا 
خیلی ناراحت بود، او زانویش را جراحی کرده، بیمار بود 

کلینیک  در  دیگو  مالقات  به  من  و 
اولــوس رفتم. شرایط مــارادونــا بهتر 
شده بود، اما راه رفتن همچنین برای 

او دشوار بود. او بسیار درد داشت و از 
این موضوع ناراحت بود.

ــا کـــردنـــد، آن هـــا  دســــت دیــگــو را رهــ
مشکالت  دارای  او  که  می دانستند 
قلبی است و دارو مصرف نمی کند. 

وقتی مارادونا به مکزیک برگشت به 
من گفت نمی دانی که چگونه بعد از آمدن 

از دبی بهبود یافتم. مارادونا به من گفت که 
100 میلیون دالر پول دارد، اما حاال هیچ کس 

نمی داند این مبالغ کجا هستند«.

ضد  حمله

بازی های تیم ملی در نوروز به تعویق افتاد
آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون  از سوی  اتخاذ شده  طبق تصمیمات 
دیدارهای انتخابی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت های 2023 
چین بار دیگر به تعویق افتاد  و دیدارهای تیم ملی ایران از ماه مارس 
)فروردین( به ماه ژوئن )خرداد( موکول شد. به گزارش سرویس ورزش 
پیش از این قرار بود تیم ملی فوتبال کشورمان 5 و 10 فروردین ماه 
1۴00 به مصاف هنگ کنگ و کامبوج برود که قوانین و پروتکل های 

بهداشتی این کشورها برای ورود و خروج شرایط را سخت کرد. 

آخرین وضعیت پرونده بودیمیر
باشگاه پرسپولیس تمام مطالبات بازیکن کروات سابق خود را پرداخت 
کرده و حاال منتظر است تمام این پول به حساب بودیمیر بنشیند. 
به گزارش ایسنا حساب ماریو بودیمیر در کرواسی است و همین امر 
پرداخت پول به حساب این بازیکن را با دشواری های تحریم روبه رو 
کرده است. تا به حال 315 هزار یورو به حساب این بازیکن واریز شده 
و 185 هزار یورو باقیمانده هم در روزهای آینده به حساب این بازیکن 
می نشیند. پس از دریافت پول و تأیید وکیل بودیمیر، پرسپولیس 
مدارک را برای فیفا ارسال می کند تا پنجره نقل وانتقاالتی اش باز شود.

سقوط ایران در رده بندی فوتبال آسیا
فوتبال کشورهای  رده بندی  سایت »FootyRankings« جدیدترین 
آسیا را در سال 2021 را اعالم کرد که فوتبال ایران نسبت به سال 
گذشته با یک رده سقوط در کل قاره کهن در رده ششم ایستاد. 
فوتبال عربستان با کسب 100 امتیاز کامل در این رده بندی به عنوان 
بهترین انتخاب شد. فوتبال قطر با کسب 98 درصد در رده دوم 
ایستاد. رده بندی فوتبال آسیا به ترتیب زیر است:1-عربستان، قطر، 

ژاپن، چین، کره جنوبی، ایران، تایلند، ازبکستان، کره شمالی و عراق.

سوپرجام تراکتور- پرسپولیس، آخر امسال
بازی سوپرجام فصل گذشته فوتبال ایران به احتمال فراوان در روزهای 
آخر سال 99 برگزار می شود. به گزارش »ورزش سه«، با توجه به تقویم 
فشرده ای که سازمان لیگ در نظر گرفته، احتماال بازی سوپرجام در 
آخرین روزهای سال 99 برگزار شود و به نوعی آخرین مسابقه فوتبال 
ایران در این سال باشد. بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ در روزهای 
25، 26 یا 2۷ اسفند سال جاری بازی سوپرجام تراکتور و پرسپولیس 
به احتمال فــراوان برگزار می شود و بعد از آن دو تیم مذکور نیز به 

استراحت بین فصل خواهند رفت.

 همبازی شدن دایی و کریمی 
به یاد میناوند و انصاریان

ستاره های فوتبال ایران در یک بازی نمادین به یاد مهرداد میناوند و 
علی انصاریان به میدان خواهند رفت. این بازی بین دو تیم 98  و 
تیم  برگزار خواهد شد.  تهران  پیشکسوتان سرخابی سه شنبه در 
منتخب 98: احمدرضا عابدزاده، محمد خاکپور، افشین پیروانی، 
مهدی پــاشــازاده، مهدی هاشمی نسب، رضا شــاهــرودی، علی اکبر 
استاداسدی، ستارهمدانی، سیروس دین محمدی، کریم باقری، جواد 
نکونام، علیرضا منصوریان، خداداد عزیزی، علی دایی و.. تیم  منتخب 
سرخابی: ابراهیم میرزاپور، سهراب بختیاری زاده، بهروز رهبری فرد، 
ابراهیم شکوری، حسن خانمحمدی، حسین کاظمی، جواد کاظمیان، 
ادموند بزیک، محمود فکری، یحیی گل محمدی، محمد نوازی، علیرضا 

نیکبخت واحدی، پژمان جمشیدی، رضا جباری و...

گادوین منشا محروم تا اطالع ثانوی 
مهاجم گل گهر سیرجان به دلیل شادی گل جنجالی پس از دیدار با 
نساجی تا اطالع ثانوی محروم شد. سایت فدراسیون فوتبال در این باره 
نوشت: »با توجه به گزارش مقام رسمی مسابقه بین تیم های نساجی 
مازندران و گل گهر سیرجان از سری رقابت های لیگ برتر در هفته 
پانزدهم، از سوی گادوین منشا، بازیکن تیم گل گهر سیرجان تخلفاتی 

مبنی بر رفتار غیر ورزشی در خور صدور قرار دستور موقت است«.

 »شهرخودرو« و همگرایی قضایی و اجرایی
در خراسان

مالکان  ــرای  ب که  واسطه مشکالت حقوقی  به  فوتبال خــراســان 
شهرخودرو به وجود آمده به کما رفته است. این شرایط البته برای 
فوتبال شمال شرق ایران تازگی ندارد و هواداران فوتبالی این منطقه 
هر از گاهی با این جان به لب شدن ها دست و پنجه نرم می کنند. 
داستان شهرخودرو دقیقاً شبیه داستان پدیده است و بی شباهت 

به قصه پر غصه پیام و ابومسلم نیست. 
با این حال نکته کلیدی ماجرای شهرخودرو غیر بومی بودن مالکان 
تیم است. حاال بیم آن است که در دعواهای حقوقی و قضایی که 
به وجود آمده تیم فوتبال شهرخودرو هم جزء مایملک این شرکت 
قرار گرفته و مورد ادعای شاکیان باشد. در صورت بروز این اتفاق کار 
حسابی پیچ خواهد خورد و سنگ افتاده در چاه را کسی نمی تواند 
به این راحتی ها بیرون آورد.متولیان استان باید بکوشند امتیاز تیم 
در اختیار استان باشد تا بتوانند قدم های بعدی را بردارند. قدم هایی 

که با توجه به کم بودن فرصت قطعاً آسان برداشته نخواهند شد.
رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی می گوید: »صاحب امتیاز 
باشگاه لیگ برتری استان، مردم خراسان رضوی هستند، مردم 
مطالبه دارند این تیم در باالترین سطح فوتبال کشور همچنان باقی 
بماند. گفت وگوهایی با شرکت های مختلف انجام شده که یکی 
از این شرکت ها مجموعه فوالد خراسان است. شهردار مشهد 
هم در این خصوص نامه ای را به وزیر کار و رفاه اجتماعی زده، و 
ارکانی نماینده مردم نیشابور،که رئیس مجمع نمایندگان استان 
هم هستند پیگیر موضوع شدند، البته با مجموعه های دیگری جز 
فوالد خراسان هم طرح موضوع شده و همزمان پیگیری می شود«.

موضوع واگذاری تیم به فوالد بعید به نظر می رسد به این راحتی ها و 
سرعت انجام پذیرد؛ چرا که قطعاً فوالدی ها تا تعیین تکلیف بحث 
حقوقی شهرخودرو ریالی هزینه نخواهند کرد و البته که باید با 
مدیران باالدستی خود در وزارتخانه های مربوط هم هماهنگ کنند. 
حتی تکیه بر وصول طلب 8 میلیاردی از پرسپولیس هم در شرایط 
فعلی بیهوده است؛ چراکه کامالً مشخص است تا این پول نقد 

شود فصل تمام شده و کار از کار گذشته است.
شاید بهتر باشد تصمیم گیران اصلی پلن های دیگری هم برای 
حل مشکل شهرخودرو داشته باشند تا دست مهدی رحمتی در 

پوست گردو نماند.
به نظر تنها یک همگرایی استانی و هماهنگی بین دستگاه های 
قضایی ، اجرایی و بخش خصوصی می تواند گره کور ماجرا را باز 
کند. همانند اتفاقی که در زمان انتقال امتیاز پدیده به شهرخودرو 

شاهد آن بودیم.

 تربیت بدنی آستان قدس 
میزبان اردوی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان

سرمربی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان 15 بازیکن را برای حضور 
در سومین اردوی ارزیابی و انتخابی تیم ملی فراخواند. سومین 
برای  ناشنوایان  بسکتبال  ملی  تیم  انتخابی  و  ارزیابی  اردوی 
حضور در مسابقات انتخابی المپیک ناشنوایان، از یک اسفند 

ماه در مشهد مقدس برگزار می گردد.
بسکتبالیست های ناشنوا در دو نوبت صبح و عصر تمرینات 
خود را زیرنظر کادر فنی در مجموعه ورزشی امام رضا )ع( تربیت 

بدنی آستان قدس رضوی تا 10 اسفند ماه ادامه خواهند داد.
)مدیرفنی(،  آقاکوچکی  عباس  کنار  در  آقاکوچکی  محمدرضا 
ملی  تیم   ، )مربی(  نامور  امیر  و  )سرپرست(  پور  فرزانه  رامین 
می کنند.مسابقات  همراهی  و  هدایت  را  ناشنوایان  بسکتبال 
آینده  سال  بسکتبال،  رشته  در  ناشنوایان  المپیک  انتخابی 
برگزار خواهد شد و فدراسیون ناشنوایان کشورمان برای میزبانی 

این مسابقات اعالم آمادگی کرده است.

یادداشت

جواد رستم زاده
annotation@qudsonline.ir

خبر

رئیس فدراسیون : زیرساخت نداریم

تیم ملی تنیس روی هوا
ثروت نجومی مارادونا گم شد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۳9960۳2600900055۳ مورخه ۱۳99/۱۱/۱9 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم س��یده زهره حس��ینی  فرزند سید یداله  به شماره شناسنامه287۱  صادره از در یک باب 
خانه به مس��احت ۱27/90 متر مربع  پالک  ۱04 - اصلی واقع دربخش 5 فامنین خریداری  ازمالک رس��می آقای 
قدرت اله نقوی به شماره نسق 5524۱ مورخه ۱۳44/۱۱/۱9  محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 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 ازاخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه 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 الف۳۱7  (
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳99/۱۱/27    تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳99/۱2/۱0   آ-99۱۱959

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین – رضا بیات 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9806995
بموجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق خانم س��ونیا احمدی نام پدر: حس��ین تاریخ تولد: ۱۳65/۱۱/۱6 شماره ملی: 
0946095027 ش��ماره شناسنامه: 927۳ جهت وصول تعداد دویس��ت عدد سکه طالی بهار آزادی باستناد سند 
ازدواج شماره ۱602۱- ۱۳8۱/09/25 دفترخانه ازدواج شماره 2۳ مشهد علیه آقای مجتبی محسنی نام پدر: محسن 
تاریخ تولد: ۱۳5۱/0۱/02 شماره ملی: 090۱۱2574۱ شماره شناسنامه: 8۳ مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس 
از ابالغ اجراییه در تاریخ ۱۳98/09/20 حسب درخواست وکیل بستانکار طی وارده شماره 64582- ۱۳98/۱۱/۱9 
دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پالک ثبتی 80999 فرعی از 4 اصلی بخش نه مشهد )هشتاد هزار و نهصد و نود 
و نه فرعی از چهار اصلی بخش نه مشهد( به مالکیت مدیون واقع در مشهد- بلوار استقالل- استقالل 5- پالک ۱۱ 
در قبال ۱90 عدد س��که بهار آزادی بازداشت و طبق گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره 

6۳802- ۱۳99/۱0/04 مشخصات ملک بشرح ذیل می باشد:
ملک مورد نظر س��اختمانی با قدمت س��ی س��ال، دو واحدی، دارای زیرزمین به مس��احت 25 مترمربع، یک واحد 
در همکف به مس��احت ۱74 مترمربع، یک واحد در باالی همکف به مس��احت ۱74 مترمربع، دو ممر )یک ممر از 
اس��تقالل 5 و یک ممر از امامت 28(، مساحت عرصه ۳۳۳/6 مترمربع موقوفه آستان قدس رضوی، مساحت اعیان 
۳7۳ مترمربع، واحد همکف شامل دو اتاق خواب، آشپزخانه، هال و پذیرایی و سرویس، واحد باالی همکف نیز دارای 
دو اتاق خواب، آشپزخانه، هال و پذیرایی و سرویس، نمای سمت حیاط سنگ، نمای سمت خیابان سیمان سفید، 
پنجره ها آلومینیومی، درب پارکینگ آهنی، درب آدم رو آلومینیومی، ساختمان نیمه اسکلت با سقف طاق ضربی و 
دارای انشعابات منصوبه آب، برق، گاز، تلفن و فاضالب می باشد. ملک با حدود اجمالی مطابقت داشته و طبقه همکف 

در تصرف پدر و طبقه اول در تصرف برادر مدیون می باشد.
ارزیابی: با توجه به موقعیت، قدمت بنا، مصالح بکار رفته، کیفیت ساخت، تراکم کم مسکونی، عرض معبر، راههای 
دسترسی، قیمت امالک مشابه و جمیع عوامل دخیل در ارزیابی قیمت ششدانگ ملک فوق مبلغ ۱۱۳/400/000/000 
ریال )یکصد و سیزده میلیارد و چهارصد میلیون ریال( و قیمت دو دانگ مشاع از ششدانگ مبلغ ۳7/800/000/000 

ریال )س��ی و هفت میلیارد و هش��تصد میلیون ریال( اعالم می گردد. این مبلغ بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی 
احتمالی ملک به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

حدود اجمالی آن برابرنامه مس��ئول بایگانی اداره ثبت اس��ناد و امالک ناحیه دو مش��هد وارده به ش��ماره 6777۱- 
۱۳99/۱0/24 بدین شرح می باشد:

شماالً: درب و دیوار بطول )۱2/00( دوازده متر به خیابان شرقاً: دیوار بدیوار بطول )25/۳0( بیست و پنج متر و سی 
سانتیمتر به چهار اصلی جنوباً: دیوار بدیوار بطول )24/00( بیست و چهار متر به چهار اصلی غرباً: در سه قسمت که 
قسمت دوم آن شمالی است. اول درب و دیوار است بطول )2/50( دو متر و پنجاه سانتیمتر به خیابان دوم پی است 
بطول )۱2/00( دوازده متر به شماره هشتاد هزار و نهصد و نود و هشت فرعی سوم دیوار مشترک بطول )22/80( 
بیست و دو متر و هشتاد سانتیمتر به شماره هشتاد هزار و نهصد و نود و هشت فرعی و برابرنامه واحد ثبتی وارده 
شماره 6777۱- ۱۳99/۱0/24 پالک ثبتی دارای بازداشت دیگری نمی باشد. با توجه به قطعیت ارزیابی و با توجه به 
مطالبات بستانکار و هزینه ها طبق گزارش سهم بندی مأمور اجرا وارده بشماره 67762- ۱۳99/۱0/24 میزان ۱۳۱ 
)یکصد و س��ی و یک( س��هم مشاع از 200 )دویست( سهم از 600 )ششصد( سهم ششدانگ پالک ثبتی مذکور در 
قبال مبلغ 24/759/000/000 ریال از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ ۱۳99/۱2/۱0 از ساعت 9 صبح الی ۱2 
ظهر در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در امام خمینی 28- خیابان ثبت-  اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 
به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد رسید. ضمناً مبلغ 990/۳60/000 ریال حق مزایده و مبلغ 
۱/2۳7/950/000 ریال نیمعشر می باشد که طبق تبصره 6 ماده ۱2۱ آئین نامه اجرا پرداخت بدهی های مربوطه اعم از 
آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد 
همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. همچنین 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱0 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده 

قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 56۳ تاریخ انتشار آگهی: ۱۳99/۱۱/27  آ-99۱۱940
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی
بدین وسیله به احدی از ورثه مرحوم غفار باقری مقدم:- محمود باقری مقدم نام پدر: غفار تاریخ تولد: ۱۳4۳/0۳/08 
شماره ملی: 094220989۳ شماره شناسنامه: ۱۳8 ابالغ می شود در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، به موجب 
گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، پالک ثبتی ۱۳205 فرعی از 5- اصلی بخش 9 مشهد 
متعلق به مرحوم غفار باقری مقدم به مبلغ ۱۳/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک 
مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 2۳/400/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج 
از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م.الف 564 آ-99۱۱94۱

آگهی
به تاریخ ۱۳99/۱0/27 درخواست محمدحسین سنگین مبنی بر افراز پالک ثبتی 2 فرعی از 6056 اصلی بخش یک 
مشهد تحت نظر و رسیدگی می باشد. با توجه به محتویات پرونده و گزارش نماینده ثبت و اظهار نظر شهرداری منطقه 

دو مشهد برابرنامه 8/99/26099- ۱۳99/۱0/2۱ که اعالم نموده: ))با توجه به نداشتن شرایط افراز هرگونه افراز سهم 
مشاعی جنابعالی مغایر با ضوابط و از نظر شهرداری مجاز نمی باشد(( لذا به شرح ذیل تصمیمات مقتضی اخذ گردید.

تصمیم رئیس ثبت
در خصوص درخواست محمدحسین سنگین مبنی بر افراز پالک ثبتی 2 فرعی از 6056 اصلی بخش یک مشهد پس 
از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی و عدم موافقت شهرداری لذا 
وفق ماده 5 آئین نامه افراز و فروش امالک مشاع تصمیم بر رد درخواست افراز نامبرده صادر می گردد. لذا به استناد 
ماده دو قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب ۱۳57/08/22 ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ مهلت دارید اعتراض 

خود را به دادگاه شهرستان ارائه نمایید. م.الف 565 تاریخ اقدام: ۱۳99/8/۱0 آ-99۱۱942
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- محمدجواد غالمی

نماینده اقدام کننده: محمد بیرم آبادی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( کالسه 8300001
موضوع پرونده اجرائی کالسه 9۳/26 له بانک توسعه صادرات ایران علیه شرکت شهد ناب یاسوج و آقای حسینعلی 
روغنی به دلیل عدم پرداخت بدهی به بانک توسعه صادرات ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به شماره پالک ۱۱ 
فرعی از 26 اصلی واقع در اراضی خرم آباد بخش دو مه والت به فاصله 20 کیلومتری از شهرستان مه والت که به چاه 
موتور شماره 7 چین چین معروف می باشد به مالکیت آقای حسینعلی روغنی فرزند محمد که بنامش در دفتر امالک 
46 صفحه 960 ثبت گردیده و تحت شماره 44۳۳ و 44۳2 مورخه 8۱/۱۱/20 در دفتر اسناد رسمی شماره 575 
تهران در رهن بانک توسعه صادرات ایران قرار گرفته است که طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثیقه 
به مبلغ ۱46/880/000/000 ریال )یکصد و چهل و شش میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال( ارزیابی و پس از 
ابالغ به طرفین قطعی گردیده است لذا پالک فوق که دارای تأسیساتی شامل موتورخانه، انبار و خانه کارگری؛ 88/6۱ 
هکتار باغ پسته با ارقام مختلف از جمله احمد آقایی، کله قوچی، فندقی، بادامی سفید فیض آباد و غیره؛ 269900 
مترمربع زمین مزروعی؛ 2700 مترمربع باغ اناری می باشد که تمامی باغات به وسیله یک حلقه چاه موتور عمیق به 
مدار ۱4 سهم )288 ساعت( و دبی ۳0 لیتر بر ثانیه در لوله 6 اینچ با الکترو موتور عمودی و سیستم انتقال آب در 
کل اراضی به وسیله لوله پلی اتیلن به طول ۳500 متر آبیاری می گردد و همچنین کانال حفر شده جهت حفاظت از 
باغ به طول 2۱۳0 مترمربع و دیوار محافظ باغ به طول 500 متر می باشد که مزایده آن از ساعت 9 الی ۱2 ظهر روز 
چهارشنبه مورخه 99/۱2/۱۳ در محل اداره ثبت اسناد و امالک مه والت واقع در شهر فیض آباد بلوار خرمشهر جنب 
جهاد کش��اورزی برگزار و به فروش میرس��د؛ مزایده از مبلغ پایه ۱46/880/000/000 ریال )یکصد و چهل و شش 
میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال( ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقد فروخته می شود. طالبین به 
خرید می توانند جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اداره مراجعه و تا نسبت به بازدید محل 
اقدام گردد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده باشد یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر اجرایی و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه 

روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ۱0 )ده( درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت )پس از اخذ 

شناسه واریز( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل 
از ش��روع وقت مزایده با اخذ شناس��ه واریز اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست 

کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند.
ضمناً برنده مزایده یا مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید میگردد. م.الف 7/99/۱۱6  تاریخ انتشار: 99/۱۱/27 آ-99۱۱94۳

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید علی خاتمی سبزواری فرزند سید حسن با ارائه یک برگ استشهاد شهودی اعالم داشته که سند مالکیت 
ششدانگ یک باب خانه پالک 228۳ فرعی از ۱0599 اصلی واقع در بخش ثبت یک قم در صفحه 58۱ دفتر 296 
ذیل ثبت4۳972 به موجب سند قطعی۱44۱4مورخ ۱۳90/۱4/۱۳دفترخانه 5۳ قم به نام آقای سید علی خاتمی 
سبزواری فرزند سید حسن به شماره شناسنامه ۱90۳ ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل87۳674 تسلیم شده 
است. سپس به علت جابجایی، سند مالکیت مزبور مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است 
.لذا باستناد تبصره ۱ اصالحی  ماده ۱20آئین نامه قانون ثبت در ۱ نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه 
کس��ی مدعی وجود  س��ند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار 
آگهی ظرف ۱0 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از 
انقضای  مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف: ۱۳662 آ-99۱۱9۳8

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم  - داود فهیمی نیک

آگهی قفدان سند مالکیت
خانم فاطمه غالمیان بیدهند فرزند س��یدعلیمحمد با ارائه وکالتنامه ۱۱46۱مورخ۱۳99/۱0/۱6 دفترخانه 82 قم 
اعالم داش��ته که سند مالکیت شش��دانگ پالک ۱668 فرعی از 402 مفروزی از۱۱۱۳5 اصلی واقع در بخش ثبت 
یک قم در صفحه 470 دفتر ۳64 ذیل ثبت58675 به موجب س��ند قطعی۱06262مورخ۱۳95/02/۱5 دفترخانه 
2 قم به نام آقای محمدرضا ش��عبانی فرزند علیرضا به ش��ماره ملی0۳8۳60۳692 ثبت و س��ند مالکیت به شماره 
مسلسل 0۳4059سری الف سال 9۱ تسلیم شده است و به موجب سند رهنی۱0626۳مور۱۳99/02/۱5  در قبال 
مبلغ۱،207،۱۱7،47۳ ریال به مدت 240 ماه در رهن بانک رفاه کارگران قرار گرفته است. سپس نامبرده فوت نموده 
وبه موجب حصر وراثت9909972524002۳78 مورخ۱۳99/05/26 شعبه چهل شورای حل اختالف حقوقی قم از 
طرف ورثه ایشان اعالم گردیده است که سند مالکیت مزبور به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده است. لذا باستناد تبصره ۱ اصالحی  ماده ۱20آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ 
ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه 
با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف ۱0 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد 

شد./آ م الف:۱۳66۱ آ-99۱۱9۳9
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم - داود فهیمی نیک

 آگهی مزایده 
آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرائی کالسه 9900173 علیه مهدی عا طقی سبزوار،به موجب پرونده اجرائی 
کالسه یک دستگاه اتومبیل پراید132سقیدروغنی به شماره انتظامی  38 ایران 445ص36مدل1390به شماره 
موتور3925723باس��وخت بنزین که خودرومذکور درقسمتهای درب صندوق سمت راست روی درب صندوق 
فرورفتگی 2س��انت-دربهای جلووعقب راست آثارتصادف دارد-گلگیرعقب چپ وراست وگلگیرجلوچپ وستون 
جلوچپ وس��ینی جلوراست آثاربازسازی داردوطبق نظرکارشناس رس��می به مبلغ 450000000ریال ارزیابی 
شده،ازس��اعت 9الی12مورخ یکشنبه 99/12/10درمحل پارکینگ شبانه روزی مرکزی پیشوا ازطریق مزایده به 
فروش می رسد.شرکت درمزایده منوط به پرداخت ده درصد ازمبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت که 
پرداخت فوق ازطریق دس��تگاه  pos پوز48س��اعت اداری قبل ازشروع مزایده وپرداخت ازطریق سیستم بانکی 
72س��اعت اداری قبل از ش��روع مزایده )الزم به ذکراست استراد وجوه ازدهم ماه بعدقابل اجرامی باشد(وحضور 
خریدار یانماینده قانونی اودرجلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز ازتاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نمایدودرصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش رابه 
حس��اب سپرده ثبت واریز نکندمبلغ مذکورقابل استراد نبوده وبه حس��اب خزانه واریز خواهد شددراین صورت 
عملیات فروش ازدرجه اعتبارساقط ومزایده تجدید می گردد ونیم عشروحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد 

شد196/م الف   تاریخ انتشارآگهی: 27/11/99  آ-9911883
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادادبشیری

 آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتی شهرستان جوین
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 
1390/09/20 تصرف��ات مالکانه افراد ذیل محرز گردیده لذا آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي واقع در بخش 7 س��بزوار حوزه ثبت جوین بدین شرح اعالن 

میگردد:
کالس��ه  ب��ه  1399.07.08مرب��وط  م��ورخ   139960306019000378 ش��ماره  رای  1-براب��ر 
1397114406019000027 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین 
تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی خانم ام لیال اسمعیل ابادی فرزند غالمعلی در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعي به مس��احت 7996.53 مترمربع قسمتی از پالک 2- اصلي اراضی شاهواج بخش 7 سبزوار حوزه ثبت 
جوین خریداری مع الواس��طه طی قولنامه عادی از مالک رس��می مش��اعی اقای ابوطالب اسمعیل ابادی فرزند 

براتعلی .
کالس��ه  ب��ه  مرب��وط   1399.09.20 م��ورخ   139960306019000451 ش��ماره  رای  2-براب��ر 
1392114406019000038  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین 
تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اقای حمید خانی زاده فرزند حس��ن در شش��دانگ یک واحد گاوداری و 
زمین متصل به ان  به مساحت 6523.40 متر مربع قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 
ثبت جوین خریداری مع الواسطه طی قولنامه عادی از مالک رسمی مشاعی اقای براتعلی قنبر ابادی فرزند یار 

محمد.

کالس��ه  ب��ه  مرب��وط   1399.10.08 م��ورخ   139960306019000517 ش��ماره  رای  3-براب��ر 
1397114406019000030 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین 
تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اقای رضا زور ابادی فرزند غالم در شش��دانگ یک قطعه زمین مشجر به 
مساحت 3204 متر مربع قسمتی از 52-اصلی اراضی بیست باغ بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین خریداری مع 

الواسطه طی قولنامه عادی از مالک رسمی مشاعی اقای عبدالخالق زور ابادی فرزند محمد کاظم.
4-برابر رای شماره 139960306019000454 مورخ 1399.09.22 مربوط به کالسه 1398114406019000041 
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضی اقای محمد کمایس��تانی فرزند قربانعلی در شش��دانگ یک قطعه زمین دیمی به مساحت 90416.67 
متر مربع قس��متی از 54-اصلی اراضی کمایستان بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین خریداری بال الواسطه طی 
سند رسمی محرز و از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی )محمد کمایستانی فرزند قربانعلی( کسر میگردد.

کالس��ه  ب��ه  مرب��وط   1399.10.04 م��ورخ   139960306019000473 ش��ماره  رای  5-براب��ر 
1399114406019000013 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین 
تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اس��تان قدس رضوی به شناس��ه ملی 1400432173 در ششدانگ یک 
قطعه زمین وقفی زراعی به مس��احت 180067.72 متر مربع قس��متی از 54-اصلی اراضی کمایستان بخش 7 
س��بزوار حوزه ثبت جوین که مالکیت مش��اعی رس��می متقاضی محرز و از محل مالکیت رسمی مشاعی خود 

متقاضی)استان قدس( کسر میگردد.
کالس��ه  ب��ه  مرب��وط   1399.10.04 م��ورخ   139960306019000474 ش��ماره  رای  6-براب��ر 
1397114406019000015 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین 
تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوی در ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر انباری و منبع آب هوایی به مساحت 387.25 متر مربع 
قسمتی از 67-اصلی اراضی قنبر اباد بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین واگذاری مع الواسطه طی سند عادی از 
مالکین رسمی مشاعی اقایان شمس الدین ، نجم الدین و محمد الدین همگی قنبر ابادی، فرزندان اسماعیل بالسویه.

ش��ماره  اصالح��ی  رای  و   1399.11.12 م��ورخ   139960306019000556 ش��ماره  رای  7-براب��ر 
39960306019000567 م��ورخ 14/11/1399 مربوط به کالس��ه 1397114406019000001 هیات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
شهرداری نقاب در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی و مشجر به مساحت 26406.68 متر مربع قسمتی از 82-
اصلی اراضی جنت اباد بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین واگذاری مع الواسطه طی سند عادی از مالکین رسمی 
مشاعی اقایان : 1-مقدار 1458 متر مربع از محل مالکیت مشاعی اقای علی اصغر کالته اقا محمدی فرزند محمد 
ابراهیم 2- مقدار 4000 متر مربع از محل مالکیت مشاعی اقای علی محمد کالته اقا محمدی فرزند اهلل وردی  
3-مقدار 2000 متر مربع از محل مالکیت مش��اعی اقای محمد نقابی فرزند اس��داهلل 4- مقدار 5000 متر مربع 
از محل مالکیت مش��اعی اقای علیرضا افتخاری)نقابی( فرزند محمد 5-مقدار 5000 متر مربع از محل مالکیت 
مشاعی اقای حمیدرضا مهدوی نژاد فرزند محمد 6-مقدار 1500 متر مربع از محل مالکیت مشاعی اقایان موسی 
الرضا عباس ابادی و اکبر عباس ابادی فرزندان غالمعلی بالسویه 7-مقدار 4248.68 متر مربع از محل مالکیت 
مشاعی اقایان علی گل براتزاده فرزند اسد اهلل و قربانعلی نقابی فرزند قنبر علی یالسویه 8-مقدار 1200متر مربع 
از محل مالکیت مشاعی اقای بابا علی نقابی فرزند قربانعلی 9-مقدار 2000متر مربع از محل مالکیت مشاعی اقای 

غالم کروژدهی فرزند محمد کریم.
ش��ماره  اصالح��ی  رای  و   1399.11.13 م��ورخ   139960306019000560 ش��ماره  رای  8-براب��ر 
39960306019000568 م��ورخ 1399.11.14 مربوط به کالس��ه 1392114406019000049 هیات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اقای 
براتعلی پوربشیر فرزند بشیر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 40238.24 متر مربع قسمتی از 
پالک 90-فرعی از 50-اصلی اراضی زور اباد بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین خریداری مع الواسطه طی سند 
عادی از مالکین رسمی مشاعی اقایان :1-غالمحسین زور ابادی فرزند خلیل اهلل مقدار 5563 متر مربع 2-محمد 
کمایستانی فرزند قدرت اهلل مقدار 7993 متر مربع 3-ابراهیم کمایستانی فرزند قدرت اهلل مقدار 8360 متر مربع  
4-غالمرضا خس��روی پناه)زور ابادی( فرزند محمد مقدار 10817 متر مربع  5- بشیر قزلقارشی فرزند براتعلی 

مقدار 7506.24 متر مربع.
ش��ماره  اصالح��ی  رای  و   1399.11.04 م��ورخ   139960306019000527 ش��ماره  رای  9-براب��ر 
39960306019000566 م��ورخ 1399.11.14 مربوط به کالس��ه 13982114406019000031 هیات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
محمد علی نقابی فرزند غالمحس��ن مبني بر صدور سند مالکیت در ششدانگ یک قطعه زمین مشجر قسمتی 
از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 س��بزوار حوزه ثبت ملک جوین به مس��احت 19136 متر مربع  خریداری 
مع الواس��طه طی س��ند عادی از مالکین رسمی مش��اعی : 1- اقای عبدالعی مالیجردی فرزند محمد اسماعیل 
مقدار3050 متر مربع 2- اقای براتعلی مالیجردی)ملکخواهی( فرزند علی محمد مقدار 7700 متر مربع 3-اقای 

حسین ملکخواهی فرزند حسنعلی مقدار 8386 متر مربع.
ش��ماره  اصالح��ی  رای  و   1399.11.13 م��ورخ   139960306019000558 ش��ماره  رای  10-براب��ر 
39960306019000569 م��ورخ 1399.11.14 مربوط به کالس��ه 13992114406019000036 هیات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقاي 
حمید سرباز دوست فرزند علی اکبر مبني بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و 
مزروعی قس��متی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه ثبت ملک جوین به مساحت 45415 متر 

مربع خریداری مع الواسطه طی سند عادی از مالک رسمی مشاعی اقای یوسفعلی نقابی فرزند یعقوبعلی.
ش��ماره  اصالح��ی  رای  و   1399.10.08 م��ورخ   139960306019000515 ش��ماره  رای  11-براب��ر 
39960306019000542 مورخ 1399.11.09 مربوط به کالس��ه 13982114406019000032 هیات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
آقاي مهدي خسروي پناه فرزند غالمرضا در ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 23701.55 مترمربع 
قسمتی از پالک  52- اصلي اراضی بیست باغ بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین خریداری مع الواسطه طی سند 

عادی از مالک رسمی مشاعی اقای باباعلی ارگی فرزند عباسقلی.
ش��ماره  اصالح��ی  رای  و   1399.10.08 م��ورخ   139960306019000515 ش��ماره  رای  12-براب��ر   
39960306019000542 مورخ 1399.11.09 مربوط به کالس��ه 13982114406019000032 هیات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقاي 
براتعلي پوربشیر مبني بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر قسمتی از پالک 90 
فرعی از 50-اصلی اراضی زور اباد بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین به مساحت 13018.78 متر مربع خریداری 

مع الواسطه طی سند عادی از مالک رسمی مشاعی اقای رمضانعلی زور ابادی فرزند محمدابراهیم.
کالس��ه  ب��ه  مرب��وط   1399.11.13 م��ورخ   139960306019000562 ش��ماره   رای  13-براب��ر 
13992114406019000038 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین 
تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقاي  حسین دلیر فرزند محمد باقر مبني بر صدور سند مالکیت نسبت به 
ششدانگ یک واحد پرورش شتر مرغ قسمتی از پالک 641-اصلی اراضی دیمه سار رستم اباد بخش 7 سبزوار 
حوزه ثبت جوین به مس��احت 8007.59 متر مربع خریداری بال واس��طه طی سند رسمی که از محل مالکیت 

رسمی مشاعی متقاضی)حسین دلیر فرزندمحمد باقر( کسر میگردد
مح��رز گردیده ل��ذا به موجب م��اده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می و م��اده 13 آیین نام��ه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز از طریق روزنامه های محلی و 
کثیراالنتش��ار در ش��هر ها منتشر و در روس��تاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتش��ار اولین اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند.معترض باید ةرف یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را از 
دادگاه اخ��ذ و ب��ه اداره ثب��ت محل تحویل دهد ک��ه در این صورت اقدامات ثبت موک��ول به ارایه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت و در صورت��ی که اعتراض در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت 
ب��ه دادگاه عموم��ی محل ارائ��ه نکن��د اداره ثبت برابر مق��ررات مبادرت به صدور س��ند مالکی��ت مینماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9911877   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399.11.27  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399.12.12

محمود ابراهیمی 
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوین

حصرور اثت 
آقاي حسین طالبي اقدام به طرح دعوي بطرفیت ورثه مرحوم محمد طالبي بخواسته حصروراثت نموده وچنین 
اظهار میدارد که آن مرحوم درمورخه 99.11.15دراقامتگاه دائمي خود فوت نموده و ورثه حین الفوتش عبارتند از

1.حسین طالبي متولد 66.3.5به ش ملي 0749888237
2.کریم طالبي متولد55.6.9ب ش ملي 0748827791

3.صغرا طالبي متولد60.6.20ب ش ملي 0749711302
4.هاجر طالبي متولد46.3.20ب ش ملي 0749687274

5.لیال طالبي 57.1.1ب ش ملي 0749702087
6.زینب طالبي متولد 75.2.26فرزندان متوفي

7.خدیجه رضایي متولد 33.4.9همسر متوفي میباشد وبجز اینها وارثي ندارد لذا مراتب فوق طي یک نوبت دریکي 
از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج آگهي شده تاهرکسي نسبت به آن مرحوم ادعایي داشته ویا وصیت نامه ئي دارد 
ظرف مدت یک ماه پس ازنش��ر این اگهي ب شوراي حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه گواهي حصروراثت برابر 

مقررات قانوني وقضایي وامورحسبي صادرخواهدشد . آ-9911875
دبیر ح دو شوراي حل اختالف باخرز
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ادب و هنرادب و هنر

گزارش ویژه

گفت وگو با شاعران تجلیل شده بخش ویژه »دفاع مقدس« 

اصحاب خراسانی شعر

خدیجه زمانیان: در پانزدهمین دوره جشنواره شعر فجر شاعران خراسانی 
از فعالیت های  خوش درخشیدند. در بخش شعر نو هیئت داوران 
ادبی محمدباقر کالهی اهری تجلیل کرد. در بخش نفس های شعر 
محمودرضا اکرامی فر و محمدکاظم کاظمی به دلیل فعالیت های ادبی 
گسترده  وضعیت کرونایی همراه سایر شاعران  برگزیده شدند. در بخش 
ویژه )دفاع مقدس( هم محمدحسین جعفریان، علی محمد مؤدب و 
مرتضی امیری اسفندقه به همراه سایر شاعران برگزیده شدند.  امسال 
خانه کتاب و ادبیات ایران به عنوان مجموعه برگزارکننده جایزه ادبی 
جالل آل احمد و جشنواره بین المللی شعر فجر در چهلمین سال آغاز 
جنگ تحمیلی از کسانی که در طول چهل سال ادبیات دفاع مقدس 

قلم زده اند تجلیل کرد.
برگزیدگان بخش ویژه دفاع مقدس به ترتیب حروف الفبا، حسین 
اسرافیلی، مرتضی امیری اسفندقه، عباس باقری، عباس براتی پور، پرویز 
بیگی حبیب آبادی،  محمدحسین جعفریان، عبدالرضا رضایی نیا،  قادر 
طهماسبی )فرید(، محمدرضا عبدالملکیان، علیرضا قزوه،  عبدالجبار 
سیمین دخت  و  میرشکاک  یوسفعلی  مـــؤدب،  علی محمد  کاکایی، 
وحیدی بوده اند. در این مطلب با  محمدحسین جعفریان و علی محمد 
مودب دو شاعر خراسانی که همراه 12 شاعر دیگر در بخش ویژه دفاع 

مقدس برگزیده شدند، صحبت کرده ایم که می خوانید.   

شیوه بدیع انتخاب#
دفاع  ــژه  وی بخش  انتخاب  نحوه  ــاره  دربـ محمدحسین جعفریان 
مقدس پانزدهمین جشنواره صحبت کرد. این شاعر، مستندساز 
و روزنامه نگار گفت: کار ویژه و قابل قدردانی این بخش شیوه بدیع 

انتخاب آنان بوده است؛ گزینش توسط اهالی رسانه.
و  که صفحات  رسانه هایی  با  برگزارکنندگان  گویا  داد:  توضیح  وی 
سرویس های ادبی داشته اند تماس گرفته و خواسته اند مسئوالن 
و دبیران این بخش ها اسامی شاعران عرصه شعر دفاع مقدس را 
به مناسبت چهلمین سال بروز و ظهور این نحله از شعر و ادبیات 
و  مخاطبان  خــود،  نگاه  از  اولــویــت  ترتیب  به  و  کنند  دسته بندی 
خوانندگانشان امتیاز بدهند تا 14 شاعر مؤثر در نهایت انتخاب شوند. 
به گفته جعفریان عموماً داوران جشنواره های شعر، خودشان شاعرند 
بنابراین در داوری به میزان نفوذ شعر شاعر در جامعه توجه چندانی 
ندارند، آن ها طبیعتاً بنا به سلیقه خودشان شعرها را طبقه بندی 
می کنند. به عبارتی به ناچار، سلیقه آن ها انتخاب کننده است و نه 
لزوماً برد شاعر و شعرش در اجتماع. خود من هم اگر جایی داور 

بوده ام، به همین سیاق عمل کرده ام.
او افــزود: اما با این نوع گزینش، مشکل انتخاب سلیقه ای تا حد 
زیادی برطرف می شود، چون اهالی رسانه به خوبی می دانند شعر 
چه شاعری توسط مردم بیشتر خوانده می شود و شعر چه شاعری 
بازخورد یا خواهان و مخاطب بیشتری دارد و... اگر نه این فهرست 

باید فهرست بلندتری می شد. 
کارگردان »شیر دره پنجشیر« در ادامه به توجه هیئت انتخاب به 
شاعران زنده اشاره و تأکید کرد: مشخص است که توجه اهالی رسانه 
در این انتخاب به شاعران زنده حوزه شعر دفاع مقدس بوده است 
چون اگر قرار بود همه شاعران مورد داوری قرار بگیرند حتماً افرادی 
مانند قیصر امین پور، سیدحسن حسینی، احمد عزیزی و... در صدر 
این فهرست بودند. شاعر »فریادی پشت پنجره جهان« به نکته 
دیگری هم در انتخاب اهالی رسانه اشاره و تأکید کرد و آن انتخاب 
مؤثرترین شاعران بوده و نه بهترین. این مستندساز در توضیح بیشتر 
گفت: این انتخاب بر اساس مؤثرترین شعرها و شاعران دفاع مقدس 
صورت گرفته است و نه لزوماً بهترین شعرها چون اگر انتخاب بر 
اساس بهترین شعر یا شعرها بود باید نام درخشان استاد محمدعلی 
معلم دامغانی باالی همه این اسامی قرار می گرفت. جعفریان توضیح 
داد: مؤثر یعنی اهالی رسانه و مطبوعات شعرهایی را انتخاب کرده اند 
که بیشتر دیده و خوانده شده اند و شاید همین نوع داوری یکی از 
کارهای خالقانه و نوآوری های این دوره جشنواره شعر فجر بوده است.

حمایت دولت از ادبیات جدی و دفاع مقدس #
در ادامه علی محمد مودب، شاعر و نویسنده خراسانی ابراز خرسندی 
کرد که بخش ویژه دفاع مقدس در این دوره از جشنواره گنجانده شده 

و این انتخاب توسط اهالی رسانه صورت گرفته است. 
وی افزود: هر انتخابی از سمت اهالی رسانه برای اهل قلم خوشحال کننده 
است چون آن ها سال ها ریزبینانه حوزه های تخصصی را رصد می کنند 
و حتماً انتخاب ها بر مبنای شناخت است. شاعر »عاشقانه های پسر 
نوح« با بیان اینکه هر انتخابی، وجهی از حقیقت را بازنمایی می کند، 
معتقد است: تجلیل ها و تقدیرها موجب می شود نفس های تازه به ادامه 
مسیر امیدوار شوند، ضمن اینکه جایزه و تقدیر برای کسانی که سال ها 
زحمت کشیده اند همیشه خوشحال کننده است.  مودب تأکید کرد: 
بهتر است تعداد و اعتبار مادی و معنوی و ضریب رسانه ای جوایز ادبی 
بیشتر شود. متأسفانه مهم ترین جوایز علمی و ادبی بازتاب درخوری در 
رسانه ها ندارند و مثالً کتاب سال به اندازه یک بازی ساده ورزشی بازتاب 
داده نمی شود. وی افزود: اگر بخواهیم جوایز ادبی جریان سازی کنند باید 
اعتبار ادبی و اعتبار مادی را همزمان داشته باشند و ضریب رسانه ای 

مناسبی بگیرند تا بتوانند در معرفی آثار هم کمک کنند.
مودب در پایان افزود: اگر داعیه تمدن سازی داریم باید ادبیات را در 
حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی جدی بگیریم و با انواع تدبیرها زمینه 

را برای ورود و ماندگاری استعدادها در این میدان مهم فراهم کنیم.

پــایــانــی  ــم  ــراسـ مـ شـــفـــاعـــی:  آرش 
جشنواره شعر فجر روز گذشته در 

تاالر وحدت برگزار شد.
با حضور سیدعباس صالحی؛  مراسم  این  
اســالمــی، محسن  ــاد  ارشــ و  ــر فرهنگ  وزیـ
جــوادی؛ معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، ایوب دهقانکار؛ مدیرعامل 
خانه کتاب و ادبیات ایران، مریم جاللی؛ دبیر 
علمی جشنواره شعر فجر، مصطفی راضی 
از  تعدادی  جشنواره،  اجرایی  دبیر  جاللی؛ 

داوران، برگزیدگان و اهالی رسانه همراه بود.
در ابتدای مراسم مریم جاللی، دبیر علمی 
جشنواره شعر فجر، این جشنواره را یکی 
هنری  و  فرهنگی  رویــدادهــای  مهم ترین  از 
گفت:  و  دانست  ایــران  اسالمی  جمهوری 
بــرای  اســت  فرصتی  فجر  جــشــنــواره شعر 
اینکه کلمات، نفرت و تحریم  نشان دادن 

را وادار کرد که به سمت خود شلیک کند.
مختلف  بــخــش هــای  در  رســیــده  آثـــار  وی 
و  ــوت  ــ ــ ق ــده  ــ ــن ــان دهــ ــشــ ــ ن را  ــواره  ــ ــن ــشــ جــ
ــروز و فــراتــر رفــتــن از خط  ــدرت شعر امــ قـ
از  و  دانست  و سنی  کشی های جنسیتی 
دست اندرکاران این جشنواره قدردانی کرد.

 رعایت پروتکل های بهداشتی #
با دقت مینیاتوری

دبیر  جــاللــی،  راضـــی  مصطفی  همچنین 
اجرایی جشنواره نیز گزارشی از روند برگزاری 
این رویداد ارائه داد. وی رعایت پروتکل های 
بهداشتی را در این دوره از برگزاری جشنواره 
»با دقتی مینیاتوری« توصیف کرد و گفت: 
پایش آثار در دبیرخانه با دقت انجام شد و 

حتی چند بار صورت گرفت. 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در این مراسم با اشاره به همراهی 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس و مبارزه با  
شیوع کرونا در آخرین سال قرن شمسی 
گفت: در دوران دفاع مقدس، شعر روایتگر 
معصومیت  و  مظلومیت  حماسه،  غـــرور، 

دفاع  یاد شاعران  گرامیداشت  با  وی  بــود. 
مقدس و با اشاره به شرایط یک سالۀ اخیر 
جهان گفت: در این دوران شعر پیوند خود 

را با کرونا پیدا کرد.
وی با بیان اینکه مضامینی چون احسان، 
شعر  در  نیکوکاری  و  همدلی  ــاب آوری،  ــ تـ
ــم  ــاد داریـ ــیــم، افـــــزود: بــه یـ فــارســی داشــت
به  کرونا  اول  موج  در  اسپانیا  نخست وزیر 
شعر معروف سعدی یعنی بنی آدم اعضای 

یکدیگرند ارجاع داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: شاعران 
امــروز هم در قالب های مختلف در فضای 
کرونا وارد شدند از جمله در تکریم مدافعان 
عرضه  فــراوانــی  و  بلند  شعرهای  سالمت 
عنوان  به  هم  شعرهایی  همچنین  کردند. 
کودکان  قــالــب هــای  در  ترویجی  شعرهای 
و بزرگساالن ســروده شد و شعر به کمک 

فضای بهداشت و پیشگیری آمد.
اینکه  بــه  اشـــاره  بــا  صالحی  سیدعباس 
با  فــارســی، شعرهایی  گذشته  ادبــیــات  در 
مثل  شاعران  شخصی  احــواالت  مضمون 
داشــتــه ایــم،  ــاد  زیـ مــصــائــب  ــا  ی حبسیات 
افزود: در این دوره هم تجربه های کرونایی 
شاعران به زبان شعر ثبت شد و شاعرانی 
که به کرونا گرفتار شدند، روایت شخصی 
رنج  روایت  کردند.  روایت  کرونا  از  را  خود 
است  انسانی  وسیع  رنج  روایت  کرونایی، 
و روایت شاعرانه از این رنج کم نداشتیم. 

صالحی گفت: کرونا فرصت هایی را از شعر 
و شــاعــران گــرفــت و فــرصــت هــای جدیدی 
فرهنگی  مــعــاونــت  ــه  ب داد.  ــان  ــ آن ــه  ب هــم 
وزارت ارشاد و دیگر دست اندرکاران شعر 
یک  زیــســت  تجربه  از  می کنم  پیشنهاد 
ساله شعر در دوران کرونا برای تبادل تجربه 

کنیم.  استفاده  جهان  با  کرونایی  شاعرانه 
یکی از روزنه های گفت وگو با جهان و یکی 
از فرصت های گفت وگوی شعر ایران با شعر 

جهانی از دریچه کرونا می تواند باشد.

معرفی برگزیدگان #
داوران  هیئت  نوجوان؛  و  کودک  در بخش 
متشکل از بابک نیک طلب، مریم اسالمی 
و کبری بابایی، کتاب های »بــاران در خودم 
»لباس  و  توالیی  ســروده حسین  می بارد« 
بــه عنوان  اثــر مریم هــاشــم پــور را  پــرپــری« 

برگزیده مشترک انتخاب کردند. 
اسماعیلی،  نرگس  ارسالی؛  آثــار  در بخش 
نرگس  بـــرادران،  ملیحه  امینی،  محمدرضا 
جبله و محمدجواد غیاثی برگزیده شدند.  

در بخش درباره شعر؛ هیئت داوران شامل 
و  سپیدنامه  بهروز  طرقبه،  عیدگاه  وحید 

نغز  »سر سخنان  کتاب های  توکلی   زهیر 
»زندگی  و  ترکی  محمدرضا  اثــر  خاقانی« 
را  بشری  دکتر جواد  اثر  سعدی شیرازی« 

به عنوان برگزیده مشترک انتخاب کردند.
محمودرضا  شــعــر؛  نــفــس هــای  بــخــش  در 
محمدکاظم  ــائـــری،  حـ ــم  مــری اکـــرامـــی فـــر، 
کاظمی، محمد میالن لک و محمدحسین 
نعمتی به دلیل فعالیت های ادبی گسترده 
بخش  برگزیدگان  کــرونــایــی،  وضعیت  در 

نفس های شعر در روزگار کرونا شدند. 
شامل  داوران  هیئت  نــو؛  شعر  بخش  در 
مصطفی  ــی،  خــراســان مــحــدثــی  مصطفی 
هوشمند،  علی  یــوســفــی،  فریبا  عــلــی پــور، 
مــهــدی نــژاد  امــیــد  مــیــرزایــی،  محمدسعید 
تجلیل  ضــمــن  ــار  ــیـ سـ مــحــمــدمــهــدی  و 
ــادان م.مــؤیــد  ــتـ ــــی اسـ از فــعــالــیــت هــای ادب
ــری، کــتــاب هــای  ــ و مــحــمــدبــاقــر کــالهــی اهـ
و  میرجعفری  سیداکبر  ــر  اث »امــان نــامــه« 
»پرنده بی آسمان« سروده محمدرضا روزبه 
را به عنوان برگزیده مشترک انتخاب کردند.

در بخش شعر محاوره؛ تنها کتاب »چهارده 
شایسته  صالحی  مجید  ــروده  ســ شـــب« 

تقدیر شناخته شد.
داوران،  هیئت  کالسیک؛  شعر  بخش  در 
ــرای خــزر شــور می زند«  ب ــم  کتاب های »دل
سروده سجاد حیدری قیری و »نورهان« اثر 
مشترک  برگزیده  را  تقی دخت  محمدرضا 
اثر  اعــالم کردند و کتاب »مــرور پنجره ها« 
سیدوحید سمنانی نیز شایسته تقدیر شد. 
بــرگــزیــدگــان بــخــش ویـــژه )دفــــاع مــقــدس( 
ایــن شــرح معرفی شــدنــد: حسین  بــه  نیز 
اسرافیلی، مرتضی امیری اسفندقه، عباس 
بیگی  پــرویــز  بــراتــی پــور،  بــاقــری، عباسعلی 
جعفریان،  محمدحسین  حــبــیــب آبــادی، 
قـــادر طهماسبی  رضــایــی نــیــا،  عــبــدالــرضــا 
علیرضا  عبدالملکیان،  محمدرضا  )فرید(، 
قزوه، عبدالجبار کاکایی، علی محمد مؤدب، 
سیمین دخت  و  مــیــرشــکــاک  یــوســفــعــلــی 

وحیدی.

گفت وگو با دکتر محمدرضا روزبه برگزیده پانزدهمین دوره جشنواره شعر فجر در بخش شعر نو

گیرنده های حسی ام قوی تر شده

ایستگاه آخر شعر فجر پانزدهم

جشنواره ای برای یک ثروت بی پایان

جواد شیخ االسالمی: هیئت داوران پانزدهمین دوره 
کتاب های  نــو  شعر  بخش  در  فجر  شعر  جشنواره 
»پــرنــده  و  میرجعفری  سیداکبر  اثــر  ــامــه«  »امــان ن
عنوان  بــه  را  روزبـــه  بــی آســمــان« ســـروده محمدرضا 
بــرگــزیــده مشترک انــتــخــاب کــردنــد. بــه انــگــیــزه این 
و  روزبــه، شاعر  دکتر محمدرضا  ســراغ  به  موفقیت 

استاد دانشگاه رفتیم. 

کتاب قبلی شما، »پیله تا پروانگی« بسیار موفق   
شد و مورد توجه اهالی ادبیات قرار گرفت. آیا کتاب 
است؛  اثر  همان  امتداد  در  هم  بی آسمان«  »پرنده 
و  ظریف  کشف های  و  لحظات  با  کوتاه  نیمایی های 

فلسفی؟
همان سبک  ادامــه  در  هم  این مجموعه شعر  بله. 
توجه  شاید  که  تغییر  ایــن  با  فضاهاست،  همان  و 
نسبت  کتاب  ایــن  در  کــالم  هندسه  و  هارمونی  بــه 
این  باشد. شعرهای  به مجموعه قبلی بیشتر شده 
مجموعه هم به لحاظ زمانی متعلق به بعد از کتاب 
به  مربوط  بیشتر  یعنی  اســت.  پروانگی  تا  پیله  از 
و 98 است. کتاب »پرنده بی آسمان«  سال های 97 
شامل چند رباعی، تعدادی سه گانی، چند قطعه و 
چند بازسرایی از شعر و ادبیات عرب و اروپاست ولی 
اغلب شعرهای این کتاب نیمایی است که در بخش 

اول کتاب قرار گرفته اند.

در سال هایی که خبری از شما در بازار کتاب های   
خوب  و  شاخص  نیمایی های  با  ناگهان  نبود،  شعر 
از چند سال  اعالم حضور کردید. چه شد که پس 

پرکار شدید؟

تجربه حال و هوای خاص و قرار گرفتن در معرض 
نوعی  و  ویــژه  عاطفی  محرک های  و  خــاص  عواطف 
به اشیا، آدم ها و فضای  لبریختگی عاطفی نسبت 

پیرامون و همه این ها موجب شده در 
عرصه شعر پرکار بشوم.

کــه دانــشــگــاه ذوق    مشهور اســت 
شــاعــران را کـــور مــی کــنــد و شــاعــران 
و  ذوق  می توانند  کــه  هستند  کمی 
احساسات شاعرانه را در خود حفظ 
از چند سال  کنند. شما چطور پس 
سکوت به این موفقیت نائل آمدید؟ 
حال  هر  به  باشد.  طور  همین  شاید 
حسی  گیرنده های  می کنم  احساس 
لبریختگی  شاید  و  شــده  قوی تر  من 

عاطفی ام سرشارتر شده است. با این همه با بخش 
اول صحبت شما هم موافق هستم. جو دانشگاه و 
آن فضای رسمی و روش مند به هر حال روی ذوق و 
تأثیر منفی دارد و  قریحه شاعری 
جلو آن جنون و جسارت های ناب 
و  پویه  مانع  و  می گیرد  را  شاعری 
پروازهای بلند و شگفت می شود و 
گاهی اوقات اصالً کالم شاعرانه را 
رسمی  فاخر،  ادیبانه،  کالم  حد  تا 
ــه هر  و عــاقــالنــه فـــرود مـــــی آورد. ب
ایــن نیستم که دربــاره  حــال منکر 
ــــن صــــادق اســــت، امــا  مـــن هـــم ای
کوشیده ام شعرم از عارضه آن فضا 
حــدودی  تا  دانشگاهی  گفتمان  و 
برکنار باشد و تالش کرده ام شعر و 

زندگی ام حاصل ضربان حسی و عاطفی من باشد. 
اگر  بنده هم فکر می کنم شاید  ایــن خــود  با وجــود 
من هم فردی دانشگاهی و شناور در فضای آداب و 
شعری  پروازهای  و  پویه  نبودم،  دانشگاهی  گفتمان 
من بلندتر و بالنده تر می بود با همه این ها مطالعات 
دانشگاهی و حضور در فضای دانشگاهی می تواند 
نوعی از انطباق ذهنی و سالمت ذهن، زبان و نگاه 
هم به شاعر ببخشد و شعر شاعر را از پراکندگی و 
ولنگاری ذهن و زبان مبرا کند. تالش من این بوده که 
وجه مثبت مطالعات دانشگاهی را در شعرم حفظ 
کنم. اینکه تا چه حد موفق بوده ام بر عهده مخاطبان 

شعر و ادبیات فارسی است. 
آن  دارد؛  احساسی  و  عقالنی  ســاحــت  دو  انــســان 
بخش که مربوط به تدریس و مطالعات دانشگاهی 
من است مربوط به ساحت عقالنی و آن بخش که 
مربوط به شعر و لحظه های شاعرانه و دقایق ظریف 
احساسی  بــه ساحت  مــربــوط  اســت،  مــن  در شعر 
تا حدودی  را  دو ساحت  این  کوشیده ام  من  است. 
تأثیر  یکدیگر  بر  تا  دارم  نگه  مستقل  همدیگر  از 
دیگری  جایگاه  و  نقش  کدام  هیچ  و  نگذارند  منفی 

را تخریب نکنند.

مجموعه های جدیدی در راه خواهید داشت؟  
گذشته  ســال  ســروده هــای  مجموع  بتوانم  اگــر  بله. 
تا حــال را جــمــع آوری کنم، آن هــا را به دســت چاپ 
هــم عموماً  دو ســال  ایــن  خــواهــم ســپــرد. شعرهای 
نیمایی هستند؛ نیمایی های کوتاه که حاصل تأمالت 
جانمایه های  با  عاطفی  کشف های  شاید  و  ناگهانی 

فردی، اجتماعی و گاه فلسفی است. 

و  شــاعــر  کــاظــمــی،  محمدکاظم 
پژوهشگر : پانزدهمین جشنواره 
پــایــان رسید  بــه  شعر فجر هــم 
تــاالر وحــدت به  و اختتامیه در 
صورت نیمه حضوری یعنی یکی 
درمیان چه حاضران و چه برندگان 

برگزار شد.
شعر از هنرهایی بود که در روزهــای کرونا نیز از تولید 
بازنایستاد و در واقع آنچه کمابیش کمرنگ شد، محافل 
و جلسات بود. البته جلسات شعر هم گاه شکل مجازی 
ایــن از خصوصیات شعر اســت کــه هــمــواره  یــافــت و 
انعطاف پذیر بوده است. چنین است که شعرسرایی و 
ارائه شعر در این سرزمین هیچ گاه تعطیلی نداشته است 
چه زمانی که شعرها به صورت نسخه های خطی نوشته 
می شدند چه آن گاه که چاپ می شدند و چه زمانی که به 
صفحات دنیای مجازی راه یافتند. شعر باز این خاصیت 
را دارد که هم به شکل مکتوب قابل ارائــه است و هم 

به صورت شنیداری. افزون بر این، قابلیت ارائه شعر در 
قالب موسیقی هم ظرفیت دیگری به آن داده است که 
به خصوص در حوزۀ شعر محاوره خود را نشان می دهد. 
اینکه شعر ثروت ملی این سرزمین دانسته می شود به 
راستی سخنی حکیمانه است و نکتۀ جالب اینکه این 
ثروت پایان ناپذیر هم هست. تا انسان دارای زبان، عاطفه 

و اندیشه باشد، دارای شعر هم خواهد بود.
اما از رویدادهای اختتامیه بگوییم. این را گفتیم که فضای 
مجازی در این یک سال بستر خوبی برای ارائۀ شعر بوده 
است. از همین روی در این جشنواره بخشی ویژه برای 
تجلیل از فعاالن شعر در دوران کرونا و در فضای مجازی 
در نظر گرفته شده بود. در این قسمت از کسانی که در 
وضعیت تعطیلی جلسات حضوری شعر، چراغ شعر 
را در فضای مجازی روشن نگه داشتند تجلیل شد که 

اقدامی بود بجا و قابل قدردانی.
پارسال درست در روزهای برگزاری جشنوارۀ شعر فجر بود 
که واقعۀ ناگوار شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی رخ 

داد. شهادت شهید فخری زاده در سال جاری هم واقعۀ 
دردناک و مهم دیگری بود و مجموع این وقایع، مسئوالن 
جشنواره را واداشــت که بخشی ویژه در این جشنواره 
برای شعر دفاع مقدس برگزار کنند و از 14 تن از فعاالن 
شعر دفاع مقدس در این چند دهه تجلیل شود که این 
نام های آشنایی همچون  و بجا.  نیکو  بود  اقدامی  هم 
محمدحسین  اسرافیلی،  حسین  کاکایی،  عبدالجبار 
و  حبیب آبادی  بیگی  پرویز  قــزوه،  علیرضا  جعفریان، 

یوسفعلی میرشکاک در این میان به چشم می خورد.
و البته در کنار این ها بخش های اصلی همچنان بر جای 
خود برقرار بود یعنی بخش مسابقه ای جشنواره در سه 
و  نوجوان«  و  کــودک  بزرگسال«، »شعر  بخش »شعر 
»دربارۀ شعر«. امسال کار خوبی انجام شد و آن، جدا 
کردن شعر کالسیک و شعر نو از همدیگر و اختصاص 
یک جایزه به هر کــدام بــود. هــمــواره دوســتــان شاعر و 
به خصوص نوپردازان از ادغام این دو قالب شعر ناراضی 
بودند. همچنین بخشی برای شعر محاوره هم در نظر 

گرفته شد که ضرورت داشت، به خصوص از این نظر 
که بسیاری از کتاب های شعر که در این سال ها منتشر 

می شود حاوی شعر محاوره است.
به خاطر شرایط و وضعیت، جمعیت در اختتامیه بسیار 
نبود ولی شماری از پیشکسوتان شعر امروز به خصوص 
در حوزۀ دفاع مقدس را می دیدیم که هر کدام غبار روزها 
و سال ها بر چهره و بر اندامشان نشسته و گاه با دشواری 
در جلسه حضور یافته بودند، همچون جناب عباس 
براتی پور، یوسفعلی میرشکاک، قادر طهماسبی و خانم 
سیمین دخت وحیدی. ولی دیدار این عزیزان هم مغتنم 

بود.
ولی نکتۀ جالب این بود که برندگان بخش رقابتی غالباً 
شاعران جوان و نسل میانه بودند و این یعنی شعر این 
سرزمین رو به جلو در حرکت است و در این میان ما به 
چهره هایی کمتر دیده شده برخورد  کردیم همچون سجاد 
حیدری قیری که در این جشنواره نام او بر سر زبان ها 

افتاد.

گفت وگوی  روز

در حوالی شعر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین پایانی جشنواره شعر فجر پیشنهاد داد

مبارزه با کرونا و فرصت گفت وگوی شعر ایران و جهان
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