
غرب وحشی
ازدواج  قــانــونــی شــدن  انــتــشــار خبر 
ــســه مــوجــی از  ــران ــا مـــحـــارم در ف بـ
ــه دنــبــال  ــنــش هــای مــجــازی را ب واک
داشته است. یکی از کاربران نوشته 
اســت:»اول خواستم بگم اینا دیگه 
دیــدم  بعد  هستن،  حیوونایی  چــه 
با کره خودشون  حتی حیوانات هم 
جفت گیری نمی کنن«. کاربر دیگری هم نوشته است: »اضمحالل 
تمدنی و انسانی در غرب و مهد آزادی بیان هرروز نمایان تر می شود 

و غرب وحشی را بیشتر به دنیا معرفی می کند«.

خودمان را دست کم گرفته ایم
نویسنده  حسینی پور،  ناصر  سید 
کتاب مــعــروف »پــایــی کــه جــا ماند« 
ــوشــت:»درد  ن توییترش  صفحه  در 
گرفتن  دســت کــم  و  خودکم بینی  مــا 
تــوانــایــی هــایــمــان اســـت. کــشــوری که 
و  هسته ای  هشتم  مقام  جهان  در 
نیروگاه  فــنــاوری  در  چهارم  فضایی، 
خورشیدی، دوم در فناوری پهپادهای رادار گریز، سوم در استخراج 
سلول های بنیادی، چهارم در تولیدکننده بیواتانول و... است، می تواند 

قله های پیشرفت را طی کند«.

صدا از هیچ کس درنمیاد
انقالب  معظم  رهــبــر  پیش  چــنــدی 
سه قلوی  فرزندان  دارای  خانواده  به 
تبریزی چهار سکه بهار آزادی هدیه 
ــد. یــک کــاربــر فــضــای مجازی  ــردن ک
نوشت:»اگر  توییتر  در  بــاره  درایـــن 
ترامپ یا پوتین یا هر رئیس جمهور 
یه خانواده معمولی کمک  به  دیگه 
حداقلی می کرد، همه رسانه های جهان پوشش می دادن اما االن که 
رهبری ۴۸میلیون تومان به خانواده تبریزی که فرزندان سه قلو دارن 

هدیه دادن، صدا از هیچ کس درنمیاد!«

خبر خوب
سخنگوی  مــلــکــی،  نــیــکــی  حــجــت 
ــان امــــــام بــا  ــ ــرم ــ ســـتـــاد اجــــرایــــی ف
توییتی  در  #خــبــر_خــوب  هشتگ 
آزمایشی  بهره برداری  نوشت:»آغاز 
استحصال  ــرح  طـ »بـــزرگ تـــریـــن  از 
اتان در کشور« توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام. این طرح به میزان تولید 
گاز معادل سه فاز پارس جنوبی ظرفیت پذیرش خوراک از گازهای 
خشکی دارد و به همت 5هزار و31۸ نفر از صنعتگران برومند ایران 

اسالمی ایجاد و راه اندازی شده است«.

 مجید تــربــت زاده  من و شما ممکن 
تا  کــو  هــنــوز  اوووووه...  بگوییم:  اســت 
خــــــــرداد1۴00؟! بـــرای فــعــاالن سیاسی 
کــه در هــوای  از جــریــان هــایــی  و خیلی 
سیاست نفس می کشند و یا آن هایی 
نـــان منافعشان را  کــه دوســـت دارنــــد 
اما  بخورند  سیاست  تنور  از  داغ،  داغ 
دیر هم شده و انگار همین دو سه روز 
آینده، خرداد ماه می رسد! پس تعجبی 
ندارد که از10 یا 12 روز پیش، تک و توک 
سروکله کمپین های انتخاباتی مختلف 
در فضای گاهی بی صاحب مجازی پیدا 
شده و شما شاهد یکی دو فهرست از 
و غیرسیاسی  شخصیت های سیاسی 
بودید که بر اساس حدس و گمان ها یا 
میل و رغبت های سیاسی، ممکن است 

تشکیل دهندگان دولت بعدی باشند.

حتی آبدارچی کابینه»
بــا فــاصــلــه کــمــی از انــتــشــار فهرست 
حدس و گمان های انتخاباتی، سروکله 
فهرست های پروپیمانی پیدا شد که از 
رئیس جمهور بگیرید تا مشاور فالن امور 
رئیس دولت را هم معرفی کرده و بیننده 
کابینه  اعــضــای  توقع داشــت در میان 
نــام و چهره مسئول  پیشنهادی حتی 
آبدارخانه هیئت دولــت هم مشخص 
شده باشد! خالصه اینکه اگرچه رقابت ها 
شکل  بــه  هنوز  انتخاباتی  تبلیغات  و 
رسمی آغاز نشده اما به نظر می رسد در 
ادامه فعالیت های شبه تبلیغاتی برخی از 
فعاالن و یا تشکل ها، رقابت و تبلیغات 
در فضای مجازی از همین حاال داغ شده 
و خدا می داند با نزدیک تر شدن به موعد 
انتخابات چقدر داغ تر شود یا حتی گُر 

بگیرد و بسوزد!
نتیجه چنین وضعیتی در دو سه روز 
گذشته این است که انبوه مخاطبان نه 
چندان سیاستدان فضای مجازی که 
یکی دو سالی است یادگرفته اند پاسخ 
و  اینترنت  در  را  همه پرسش هایشان 
گوشی هایشان  روی  و  مجازی  فضای 
و تنوع عجیب و  با تعدد  پیدا کنند، 
جمهوری  ریــاســت  نــامــزدهــای  غریب 
روبه رو شوند و انگشت به دهان حیران 
بمانند که آیا قرار است برای انتخابات 
ریــاســت  نـــامـــزد   10 مــثــالً  رو،  پــیــش 

جمهوری با هم رقابت کنند؟

جنگ لیست ها»
ــان  ــده نـــبـــرد لــیــســت هــا در جــری ــدیـ پـ
چیز  کــه  البته  انتخاباتی  رقــابــت هــای 
جدیدی نیست. این هم ایــراد نیست 
که نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری 
در  گــروه هــای سیاسی  و  یا جریان ها  و 
رقابت برای رسیدن به صندلی ریاست 
ــوری، گـــوشـــه چــشــمــی هـــم به  ــهـ ــمـ جـ
ظرفیت های فضای مجازی داشته باشند 
که بدون هیچ محدودیت و بگیر و ببندی 
به آن ها اجــازه می دهد حتی یک سال 
پیش از انتخابات، فعالیت و تبلیغات 

زیرپوستی شان را آغاز کنند. 
جــریــان هــای سیاسی کشور ما  ــوالً  اصـ
متوجه  ــرف  طـ ــن  ایـ ــه  ب ــال 1396  سـ از 
ایــن ظرفیت فضای مــجــازی شــده انــد. 
نکته تعجب آور ماجرا اما نه مربوط به 
به همین  بلکه مربوط  سال های پیش 
هفته پیش است که انگار شکل تازه ای 
مجازی  فضای  در  لیست ها  جنگ  از 
آغــاز شــده اســت. خبرگزاری »ایسنا« 
یعنی 21  مــاجــرا  اول  روزهـــــای  هــمــان 
بهمن در مطلبی نوشت: »در روزهــای 
از  ایــن جریان ها  بــوده ایــم  اخیر شاهد 
انتشار  به  اقــدام  طریق فضای مجازی 
لیست های مختلف کابینه های احتمالی 
دولت سیزدهم به سرلیستی افراد مورد 
نظرشان کرده اند... این موضوع در هر دو 
جناح سیاسی کشور هم دیده می شود... 
از لیست »دولــت کار و کرامت« که از 
سید ابراهیم رئیسی دعوت به حضور 
در انتخابات می کند تا لیست »دولت 
انــقــالبــی« کــه سعید جلیلی را  ــوان  جـ

رئیس جمهور شایسته می داند. 

از کابینه »توسعه و پیشرفت« منتسب 
به محمدباقر قالیباف تا کمپین دعوت 
از محسن رضایی بــرای نجات اقتصاد 
کشور در انتخابات 1۴00، از تبلیغ برای 
کابینه نظامی به ریاست سعید محمد 
تا اعــالم آمــادگــی حسین دهــقــان... از 
کابینه به ریاست سید حسن خمینی 
تا دعوت از محمدجواد ظریف، از سخن 
گفتن درباره تیم علی الریجانی-ظریف 
ــالش بـــرای اجــمــاع بــر ســر اسحاق  تــا ت

جهانگیری...«.

باز هم عجیب تر»
و  لیست سازها  پشت  اینکه  از  جــدا 
ــرده لــیــســت ســازی شــان  ــ کــابــیــنــه بــازهــا پ
چه اهدافی داشتند انگار از یک نکته 
غافل بودند.  آن ها روی ظرفیت فضای 
مجازی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی 
حساب ویژه ای باز کرده بودند اما از یک 
ویژگی مهم این فضا نیز غافل بودند. 
با همان سرعتی  یعنی فضای مجازی 
که لیست ها و تبلیغاتشان را دست به 
دست میان مردم می چرخاند، می تواند 
علیه آن ها عمل کرده و لیست سازی شان 
مجلس،  نماینده  یــک  کند.  خنثی  را 
بود:  نوشته  توییتر  در  پیش  روز  چند 
کابینه های  از  خیالی  »فــهــرســت هــای 
عملیات  مشترک  محصول  تــوهــمــی، 
معدودی  و  شهرت طلبی  رقیب  روانـــی 
درون جبهه  آن هاست.  در  از حاضران 
انقالب، سالیق مختلفی هست و نباید 

صف آرایی مصداقی را کلید زد...«. 
اما کمتر کسی در میان انبوه کابینه های 
رنگارنگ فضای مجازی به این توییت 
توجهی کرد. به فاصله یکی دو روز بعد 
هم لیست هایی منتشر شد که انگار کل 

کابینه بازی، جناح های سیاسی، سیاست 
و گاه انتخابات آینده را به شوخی گرفته 

و هجو می کنند. 

هنوز فرصت دارید»
حــتــی اگـــر خیلی اهـــل ســیــاســت و یا 
حساس به این جناح و آن جناح نباشید، 
بــاالخــره رئیس جمهور و دولــت آینده 

مملکت برایتان مهم است. 
ــد  ــ ــرض کــنــیــد داری ــ ــن حــســاب ف ــ ــا ای بـ
ــدی و  ــ فـــهـــرســـت هـــای انــتــخــابــاتــی جـ
کابینه های مختلفی که از فضای مجازی 
به دستتان رسیده را باال و پایین می کنید. 
کدامشان  با خودتان حساب می کنید 
برنامه بهتری دارنــد  آینده کشور  بــرای 
از دوش  ــاری  ب کابینه می تواند  کــدام  و 
مملکت بــردارد و از مشکالت پیش رو 
بعدی  پست  حــال،  همین  در  بکاهد. 
بـــه دســتــتــان مـــی رســـد کـــه مــثــالً فــالن 
رئیس  آن  در  مــشــهــور  فوتبالیست 
جمهور است و اعضای کابینه هم همه 
از قهرمانان رشته های ورزشی هستند. 
این پست را شوخی کم رمقی حساب 
ســراغ  و  انتخابات  مقوله  بــا  می کنید 
ــد... ایــن یکی هم  پست بعدی مــی روی
دولت هیئتی ها را به شما معرفی کرده 
که از رئیس جمهور تا آخرین وزیر همه 
مداح و هیئت دار هستند... چشم هایتان 
گـــرد مـــی شـــود... بین شــوخــی و جدی 
گیر افتاده اید که کابینه بعدی هم از راه 
این عالمت  کنید...  تعظیم  می رسد... 
حاکم بزرگ است... میتی کومان رئیس 
جمهورآینده... پدر پسر شجاع معاون 
اول... سوباسا وزیر ورزش... ملوان زبل 
وزیر نیرو... حیرت کرده اید؟ وسط شور 
گرفته؟  خنده تان  انتخاباتی  و  سیاسی 
عصبانی شده اید؟ خونسردی تان را حفظ 
کنید، اینجا فضای مجازی اســت و با 
آنچه در آینده و در فضای حقیقی اتفاق 
می افتد، ممکن است زمین تا آسمان 
تفاوت وجود داشته باشد... درست مثل 
همین لیست ها و کمپین های انتخاباتی 
مجازی که با لیست های حقیقی، زمین 
تا آسمان فرق می کنند... هنوز فرصت 
داریــد مطالعه و تحقیق کنید که واقعاً 
کدام فهرست و کابینه احتمالی می تواند 

برای آینده کشور مفید باشد. 

 مجازآباد
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گفت وگو با بهروز رضوی، گوینده برنامه 25 ساله »کتاب شب« 

سفر با رادیو به دنیای نویسندگان 

 برگزیدگان دوازدهمین »جشنواره شعر و داستان انقالب«
 معرفی شدند

سربازان پیشکسوت را فراموش نکنید
مراسم اختتامیه دوازدهمین »جشنواره 
شعر و داستان انقالب« در سالن اندیشه 
حــوزه هنری بــرگــزار شــد. بنا به گــزارش 
قدس آنالین، در این مراسم از تالش های 
محمدرضا سهرابی نژاد در عرصه شعر 
انقالب و محمدرضا بایرامی در عرصه 

داستان انقالب قدردانی شد.

پرسیدن حال گل ها، شمشادها و پرندگان»
محمدرضا بایرامی پس از قدردانی، در سخنانی با اشــاره به عکس های 
نویسندگان و شاعران زنده یاد انقالب اسالمی که در سالن اجرای مراسم قرار 
داده شده بود، گفت: من از همکاری و همراهی با بیشتر این نویسندگان و 
استادان ادبی، خاطراتی فراموش نشدنی  دارم. ما روزهای خوبی را با یکدیگر 
سر کردیم. وی با یادآوری خاطرات خوبی که از دوستی با زنده یاد امیرحسین 
فردی داشت، گفت: او انسانی ادیب، وارسته و بااحساس بود که بیشتر 
از آنکه به احوالپرسی با مسئوالن و رؤسا عالقه داشته باشد به پرسیدن 
حال گل ها، شمشادها و پرندگان عالقه مند بود. او انسان عجیبی بود که به 
همه نویسندگان توجه داشت و همان طور که از حرکت مسجد جواداالئمه 
مراقبت می کرد، حواسش به جایزه شهید غنی پور و سایر فعالیت های ادبی 

هم بود. 

سینماگران  پا پیش  بگذارند»
در ادامه مراسم،  حسینعلی جعفری، دبیر علمی بخش داستان جشنواره در 
سخنانی با بیان اینکه آثار جشنواره امسال از لحاظ کیفی بسیار قابل توجه 
بودند، گفت: من از سینماگران می خواهم به سمت اقتباس از داستان های 
نویسندگان کشورمان حرکت کنند و از این داستان های بدیع و جذاب برای 

ساخت فیلم ها و سریال هایشان استفاده کنند.
در این برنامه علی محمد مؤدب، دبیر علمی بخش شعر جشنواره با اشاره 
به رشد قابل توجه آثار شعری جشنواره امسال گفت: باید توجه ویژه ای به 

جوایز جشنواره ها صورت گیرد و میزان جوایز افزایش یابد.
محمدرضا سهرابی نژاد هم پس از تقدیر شدن، از مدیران درخواست کرد 
با انتخاب جوانان در مسندهای مختلف، سربازان پیشکسوت را فراموش 

نکنند.

برگزیدگان»
نفرات اول   

بخش رمان کودک و نوجوان: سجاد خالقی برای اثر »مه و دود«/ بخش رمان 
بزرگسال: هیئت داوران دراین بخش هیچ اثری را شایسته ندانست./ بخش 
داستان کوتاه کودک و نوجوان: منیره  هاشمی برای اثر »باباها گم نمی شوند«/ 

بخش داستان کوتاه بزرگسال: مهدی پورفرد از تهران برای اثر »قلعه«
نفرات دوم  

بخش داستان کوتاه کودک و نوجوان: علیرضا نعمت اللهی از تهران برای 
اثر »سکه شاهی«/ بخش داستان کوتاه بزرگسال: مولود علیزاد فاضل 
از آذربایجان شرقی برای اثر »این عکس«/ بخش رمان کودک و نوجوان: 
محمد سرشار از تهران برای اثر »شکار هیوال«/ بخش رمان بزرگسال بدون 
اولویت: حمید بابایی از تهران برای اثر »چهل و یکم« و علی اصغر عزتی 

پاک از تهران برای اثر »تشریف«
نفرات سوم  

ــان: ســیــروس جمشیدی از فـــارس بـــرای اثر  بخش داســتــان کــوتــاه و رمـ
از  ناظری  نوجوان:حدیث  و  کــودک  کوتاه  داستان  بخش  »کــادیــالک«/ 
هرمزگان برای اثر »بهمن شیر« /بخش رمان بزرگسال: مرضیه نفری از قم 
برای اثر »جامانده از پسر« /بخش رمان کودک و نوجوان: طاهره مشایخ از 

گیالن برای اثر »ِسلفی با خرابکار«
تقدیر شده ها  

بخش رمان کودک و نوجوان: مریم فریدی از البرز برای اثر »اورکت روسی« / 
بخش رمان بزرگسال: سید میثم موسویان از همدان برای اثر »بی نام پدر«

بخش داستان کوتاه کودک و نوجوان: مصطفی میرزایی از همدان برای اثر 
»من دیگر نمی ترسم« / هیئت داوران در بخش داستان کوتاه بزرگسال هیچ 

اثری را شایسته تقدیر ندانست. 
نفرات اول  

 بخش تک اثر شعر نو: فهیمه قائدی از اصفهان برای اثر »زبان سفید« 
/ بخش تک اثر شعر کهن: مائده  هاشمی از اصفهان برای اثر »جنگ 
نابرابر«/ بخش مجموعه شعر کودک:حسین عبدی از گلستان برای اثر 
»بــاران، فرشته است« /بخش مجموعه شعر نوجوان: منیره  هاشمی از 
خراسان رضوی برای اثر »صلح روی لوله تفنگ« / بخش مجموعه شعر 
نو: عباس باقری از سیستان و بلوچستان برای اثر »کرکسی در پوست 
عقاب«/ بخش مجموعه شعر کهن: علی رضا محمدعلی بیگی از قم برای 

اثر »طَیَران«
نفرات دوم  

بخش تک اثر شعر نو: اسماعیل احمدی امجزی از کرمان برای اثر »سرباز 
گمنام«/ بخش تک اثر شعر کهن: سید سلمان علوی گنابادی از قم برای 
اثر »لیله القدر«/ بخش مجموعه شعر کــودک: سمیه تورجی از فارس 
برای اثر »خدای من سالم«/ بخش مجموعه شعر نوجوان: زهرا داوری 
از خراسان شمالی برای اثر »جایی که دوستش دارم« / بخش مجموعه 
شعر نو: مجتبی صفدری تمرین از گیالن برای اثر »نسخه جعلی« / بخش 
مجموعه شعر کهن: علی سلیمانی از تهران برای اثر »غزل که تحصن کند«

نفرات سوم  
 بخش تک اثر شعر نو: عفت خادمی از خراسان رضوی برای اثر »پیاله«/ 
بخش تک اثر شعر کهن: عاطفه جوشقانیان از قم برای اثر »دو تا رفیق«/ 
بخش مجموعه شعرکودک: دادیار حامدی از مازندران برای اثر »مامانِ بابا«/ 
بخش مجموعه شعر نوجوان: طیبه شامانی از تهران برای اثر »کوه پیش پای 
تو افتاد«/ بخش مجموعه شعر نو: رضا یزدانی از قم برای اثر »حصار«/ 
بخش مجموعه شعر کهن: حسنا محمدزاده از اصفهان برای اثر »تیه دا«. 

بازی به یاد انصاریان و میناوند بازی به یاد انصاریان و میناوند 

منتخب سرخابی برنده دیدار با منتخب منتخب سرخابی برنده دیدار با منتخب ۹۸۹۸  

نگاهی به رواج پدیده کمپین های انتخاباتی در فضای مجازی
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برای تولد استاد 

 افتخار زندگی کردن
در روزگار »شهرام ناظری«

لیگ قهرمانان، تیم ملی و جام حذفی دردسر سازمان لیگ

فرسایشی ترین دوره لیگ 
مرداد تمام می شود؟

امشب پورتو - یووه در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان

 طارمی و دوستان 
علیه دارو دسته رونالدو
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               چهارشنبه 29 بهمن 1399 
و چهارم  شماره 9469  5 رجب 1442 17 فوریه 2021  سال سی 

مرحله  از  رفــت  دور  در  پــورتــو  رستم زاده:  جواد 
یک هشتم نهایی این رقابت ها، امشب به مصاف 
گروهی  مرحله  در  پورتو  رفــت.  خواهد  یوونتوس 
منچسترسیتی  بــه  تنها  ــا  ــ اروپ قــهــرمــانــان  لیگ 
و  تساوی  یک  ــرد،  ب چهار  به  توانست  و  باخت 
عنوان  به  امتیاز  با 14  و  یابد  باخت دست  یک 
تیم دوم گروه صعود کند. از طرف دیگر یوونتوس 
امتیاز  با 15  و  بارسلونا صدرنشین شد  گــروه  در 
به مرحله حذفی رسید. دو تیم پیش از این تنها 
مقابل  رقابت ها  ایــن  حذفی  مرحله  در  بــار  یک 
هم قرار گرفته اند که به مرحله یک هشتم نهایی 
فصل 1۷-۲۰1۶ بازمی گردد که راه راه پوشان تورین 
پورتو  شدند  موفق  برگشت  و  رفــت  ــازی  ب دو  در 
راهــی  و  دهند  بــر صفر شکست  نتیجه ۳  بــا  را 
مرحله بعد رقابت ها شوند. انتظار می رود پورتو با 
سیستم ۳-۳-4 بازی کند و کونسیسائو با خط 
حمله کورونا، مارگا و طارمی به مصاف تورینی ها 

برود.

ستاره ایرانی چمپیونزلیگ#
مهدی طارمی که این روزها به ستاره بی بدیل پورتو 
تبدیل شــده و هر هفته یک گل و پــاس گل برای 
هواداران تیمش کنار گذاشته امشب چهره ویژه نبرد 
با یوونتوس است. فرم ایده آل طارمی و حضور او در 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان، فوتبال دوستان ایرانی 
ــاره به روزهایی می برد که منتظر تماشای  را دوب
بازی علی دایــی، علی کریمی یا مهدی مهدوی 
کیا در مقابل بزرگان اروپا بودند. این هفته، حتماً 
کل طرفداران فوتبال در ایران منتظر هستند تا 

ببینند مهدی طارمی خط دفاعی یوونتوس 
را هم درو می کند یا خیر. به طور حتم با 
این آمار گلزنی و البته گرفتن پنالتی در 
لیگ پرتغال پیرلو، سرمربی یووه مأموریت 

خاصی برای مهار این بازیکن ایرانی به مدافعان بانوی 
پیر خواهد داد. با این حال تقابل طارمی و رونالدو که 

یک بار هم در جام جهانی اتفاق افتاد نقطه درخشان 
این بازی برای ما ایرانی ها خواهد بود.

طارمی: دلم نمی خواست مثل رونالدو #
باشم

طارمی در مورد رویارویی با یووه می گوید: از حضور در 
لیگ قهرمانان اروپا بسیار خوشحالم،اکنون یک بازی 
سخت حذفی مقابل یوونتوس داریم، ولی باید بگویم 

ایــن  و  ــو هستیم  ــورت پ اسمش مــا  مسابقه 
ــبــال اســــت، در  فــوت

چیز  هیچ  فوتبال 
غیرممکن نیست.

وی در مورد بازی 
مقابل رونــالــدو و 
بــازی اش  شباهت 

بــــــــــــه ایــــــــن 

را خیلی دوست دارم.  رونالدو  بازیکن گفت: من 
دلم نمی خواست مثل او باشم. زیرا این غیرممکن 
اســت. چقدر ممکن اســت که مانند کریستیانو 
رونالدو یا مسی باشید؟ تنها می توانیم تالش کنیم 
بــه سطح آنـــان نــزدیــک شــویــم. مــن همیشه فکر 
می کنم اگر سخت کار کنم می توانم به هر آنچه 
بخواهم برسم، شما هرگز نمی دانید که در آینده 

اما باید هدف و چه اتفاقی خواهد افتاد.
اکنون را مشخص آرزویـــــم  و  کنم 

آرزوی 
مـــــــن کـــســـب 

عناوین است.
وی در مورد نتیجه 
ــشــــب و  بـــــــازی امــ
ــزنــی احــتــمــالــی  گــل
خــــــــودش گـــفـــت: 
ــرای  ــال ب ــه هــر حـ ب
ــد از  ــ ــای ــ ــود ب ــعــ صــ
سختی  مسیرهای 
ما  تیم  و  بگذریم 
کــه  داده  نـــشـــان 
کارهای بزرگ را خوب 
انـــجـــام مـــی دهـــد. 
شاید امشب یک 
ببینید. شگفتی 

من هم وظیفه ام گلزنی است و تالش می کنم در 
کارنامه گلزنی مقابل  یووه را هم ثبت کنم.

مقایسه آمار#
طارمی ۲۸ ساله که در تابستان اخیر از ریو آوه به پورتو 
پیوست، این فصل در ۲۹ بازی از رقابت های مختلف 
14 گل به ثمر رسانده، این در حالی است که رونالدو 
۳۶ ساله در ۲۶ بازی آمار ۲۳ گل زده را از خود برجای 
گذاشته و در گلزنی بهتر از مهاجم ایرانی پورتو عمل 
کرده است.در پاس گل، اما آمار مهدی طارمی به مراتب 
بهتر از فوق ستاره پرتغالی بانوی پیر است، به طوری 
که مهدی ۹ پاس گل برای هم تیمی های خود ساخته 

که سه برابر پاس گل های کریس )سه پاس گل( است.

یووه بدون بوفون؟#
از طرفی انتظار می رود یووه با »شزنی« در این 
نشین  نیمکت  بوفون  و  شــود  حاضر  مسابقه 
نیز 4-4-۲  این دیدار  برای  پیرلو  باشد. سیستم 
»رونالدو  زوج  با  بیانکونری  و  می شود  پیش بینی 
و موراتا« این دیــدار را آغاز کند. در قسمت های 
کناری نیز فدریکو کیه زا و کوادرادو تالش خواهند 
کرد تا تیم یووه مقابل پورتو به گلزنی دست یابد.

یوونتوسی ها که پس از شکست برابر ناپولی به 
پرتغال سفر می کنند، حتماً می دانند که اگر مانند 
دیــدار مقابل شاگردان گتوزو در محوطه جریمه 
خواهند  جریمه  سختی  به  کنند،  احتیاطی  بی 
شد. جدا از موضوع پنالتی گیری، مسلماً یکی از 
بازیکنانی که بیشترین زمان آنالیز را از کادر فنی 

یوونتوس می گیرد، مهدی طارمی است. 
رسانه ایتالیایی blastingnews در خصوص دیدار 
کرد  صحبت  یوونتوس  و  پورتو  شب  چهارشنبه 
تیم  دو  مبارزه خط حمله های  را  مسابقه  ایــن  و 
دانست. این رسانه نوشت پورتو با »کورونا-مارگا-
طارمی« و یوونتوس با زوج »رونالدو و موراتا« برای 

گلزنی تالش خواهند کرد.

 امشب پورتو - یووه در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان

طارمی و دوستان علیه دار و دسته رونالدو

شرط شهرخودرو برای انتقال نعمتی به پرسپولیس
انــتــقــاالت نیم فصل مدنظر  و  بـــرای نقل  علی نعمتی مــدافــع شــهــرخــودرو 
پرسپولیسی ها قرار گرفته است. به گزارش ایلنا باشگاه پرسپولیس برای رفع 
کمبودهای خود در قلب دفاعی به شهرخودرو نامه رسمی زده تا این مدافع 
خوش نقش را به خدمت بگیرد اما باشگاه شهرخودرو در پاسخ این انتقال را به 
پرداخت بدهی سنگین انتقال یحیی گل محمدی از شهرخودرو به پرسپولیس 
منوط کــرده اســت. سیدمهدی رحمتی به تازگی اعــالم کرد مبلغ انتقال گل 

محمدی از باشگاه شهرخودرو به پرسپولیس هنوز پرداخت نشده است .

الهاللی ها خواهان جذب کلوپ شدند
لیورپول  اقدامی عجیب خواهان جذب سرمربی  در  الهالل عربستان  ــواداران  هـ
شدند. به گزارش سرویس ورزش باشگاه الهالل عربستان زارافان لوچسکیو سرمربی 
رومانیایی اش را برکنار کرد. میکالی مربی برزیلی تیم زیر 1۹ سال های الهالل و قهرمان 
المپیک ۲۰1۶ ریو به همراه تیم ملی امید برزیل به عنوان جانشین لوچسکیو انتخاب 
شد. اما هواداران الهالل از این انتصاب رضایت ندارند و در اقدامی عجیب هشتگ 
»کلوپ درخواست الهاللی ها« را در فضای مجازی به راه انداختند و از مسئوالن 

باشگاه متمول ریاض درخواست کردند تا سرمربی لیورپول را به الهالل بیاورند.

یک آمار شگفت انگیز دیگر از گوندوگان
ایلکای گوندوگان، ستاره آلمانی منچستر سیتی طی هفته های گذشته 
عملکرد درخشانی داشته است. به گزارش سرویس ورزش آمار جالب و 
حیرت انگیز درباره ستاره آلمانی منچسترسیتی به این موضوع برمی گردد 
که او در سال ۲۰۲1 از 14 تیم حاضر در لیگ برتر انگلیس بیشتر گلزنی 
کرده است. او همچنین در مقطع کنونی بهترین گلزن پنج لیگ معتبر 
او  شده  باعث  که  موضوعی  می شود؛  محسوب   ۲۰۲1 سال  در  اروپایی 

بهترین دوران فوتبال خود طی سال های گذشته را پشت سر بگذارد.

»مارکو  رزه« سرمربی دورتموند می شود
با اعالم باشگاه مونشن گالدباخ مارکو روزه، سرمربی آلمانی در پایان فصل از 

این تیم جدا خواهد شد و هدایت دورتموند را برعهده خواهد گرفت.
به گزارش »ورزش سه«، چندی پیش بود که بعد از کسب نتایج ضعیف 
لوسین فاوره در دورتموند، باشگاه آلمانی تصمیم به قطع همکاری با او گرفت. 
با این حال دورتموند تصمیم گرفت که ادین ترزیچ دستیار فاوره را به شکل 
موقت روی نیمکت خود بنشاند. باشگاه مونشن گالدباخ تأیید کرد مارکو رزه، 

سرمربی آلمانی در پایان فصل هدایت زنبورها را برعهده می گیرد.

می رفت  انــتــظــار  کــه  هــمــان طــور  حسینی:  سینا 
باشگاه  مدیره  اعضای هیئت  میان  نظر  اختالف 
استقالل در خصوص سرنوشت کادر فنی این تیم 
تا جایی  برابر سپاهان اوج گرفت  ناکامی  از  پس 
که شامگاه دوشنبه یک منبع موثق به خبرنگار 
ما اعالم کرد اعضای هیئت مدیره به اتفاق آرا با 

برکناری سرمربی استقالل موافقت کردند!
طبیعی بود هــواداران استقالل که دل خوشی از 
از  نداشتند،  فنی  کــادر  و عملکرد  فنی  وضعیت 
این خبر استقبال کنند تا این موضوع به عنوان 
یکی از داغ ترین موضوعات فوتبالی در شبکه های 
اجتماعی دســت به دســت شــود، امــا همزمان با 
انتشار این خبر مخالفان برکناری فکری هم بیکار 
ننشستند و با البی گسترده تالش کردند تصمیم 
هیئت مدیره را وتو کنند. این کش و قوس سبب 
شد نشست آنالین هیئت مدیره تا پاسی از شب 
به طول بینجامد و اعضا بارها برای تنفس و رایزنی 
ارتباط آنالین خود را قطع کنند تا شاید راهکاری 

برای اجرای تصمیم خود پیدا کنند.

شروط سنگین#
طبیعی بود که وزارت ورزش و جوانان با این اقدام 
برکناری  موضوع  دلیل  همین  به  باشد،  مخالف 
محمود فکری وتو شد، اما اعضای هیئت مدیره 
برای بازپسگیری رأی خود شرط و شروط سنگینی را 
مشخص کردند و به صراحت مشروط به پذیرفتن 
این شرایط حاضر شدند به فکری همچنان فرصت 
دهند تا او دو بازی دیگر روی نیمکت تیم به عنوان 

سرمربی بنشیند.

متمم قرارداد برای فکری#
پس از این تصمیم بنا شد یک نماینده از هیئت 
مدیره با محمود فکری مذاکره کند تا اگر وی این 
شــروط را پذیرفت جلسه به زمــان دیگری موکول 
شود.کامالً قابل پیش بینی بود محمود فکری برای 
حفظ جایگاه خود در کادر فنی این شروط را پذیرفت 
و چراغ سبز نشان داد با هیئت مدیره هماهنگ 
باشد. با این حال که فکری موافقت خود را برای این 
موضوع اعالم کرد، اعضای هیئت مدیره تصمیم 
گرفتند روز چهارشنبه با سرمربی تیم مالقات کنند 
تا در صورت موافقت متمم قــراردادی به قــرارداد او 

اضافه شود تا وی فرصت دو بازی را بدست آورد.

جلسه در برج#
اتفاقات جلسه طوالنی مدت  این  با شکل گیری 
پایان رسید اما صبح  و پر خبر هیئت مدیره به 

برج های  از  یکی  در  فکری  محمود  روز سه شنبه 
مدیره  هیئت  نــزدیــکــان  از  یکی  بــا  شــمــال شهر 
مالقات داشت و در حین صرف صبحانه شروط 
هیئت مدیره را شنید تا به نوعی در این ارتباط 
تصمیم گیری کند. پس از اتمام این جلسه نزدیک 
به دو ساعته محمود فکری راهی اکباتان شد تا 
تمرین استقالل را زیر نظر بگیرد، اما در این میان 
هواداران ناراضی با تجمع مقابل استادیوم راه آهن 
اعتراض شدید خود را به کادرفنی نشان دادند و 
تأکید کردند بهتر است آن ها از ادامه فعالیت در 

این باشگاه انصراف دهند.

صدای پای فرهاد#
محترمانه  نه چندان  تنش های  ایــن  با  همزمان   
برخی پیج های خبری از توافق برخی اعضای هیئت 
مدیره با فرهاد مجیدی خبر دادنــد تا دوبــاره نام 
فرهاد بر سر زبــان ها بیفتد. پس از انتشار این 
خبرساز  حسابی  میلیچ  جنجالی  اســتــوری  خبر 
شد؛ چون او با بازنشر عکس خودش، مجیدی و 
دیاباته به نوعی از مجیدی حمایت کرد. پس از 
این اخبار بود که منابع خبری در باشگاه استقالل 
خبر توافق با مجیدی را رد کردند و پس از دقایقی 
خبرگزاری رسمی وزارت ورزش و جوانان از حمایت 
هیئت مدیره از محمود فکری خبر داد اما مسئله 
بسیار مهم این بود که باشگاه استقالل به صورت 
رسمی در قبال این خبر هیچ واکنشی نشان نداد تا 

مشخص شود ماجرا کامالً پیچیده است.

اخراج دستیارها#
در  استقالل  باشگاه  در  موثق  منابع خبری  حاال 
گفت و گو با خبرنگار قدس از جلسه سرنوشت ساز 
صبح امروز فکری و هیئت مدیره خبر می دهند. 
اگر  باشگاه استقالل گفت:  یک عضو مطلع در 
در جلسه امــروز فکری شرایط ما را بپذیرد قطعاً 
می ماند در غیر این صورت اتفاق دیگری رخ خواهد 

داد.
امــا شــرط هــای هیئت مــدیــره چیست؟ بــه گفته 
منابع خبری فکری باید تمام بازیکنانی که به نوعی 
کارشکنی کردند و در بازی با سپاهان و نساجی 
کم کاری کردند را از تیم اخراج کند. همچنین همه 
دستیاران او تغییر کنند و افراد مورد وثوق باشگاه 
مشغول به کار شوند. از طرفی چنانچه از مجموع 
نیاورد هیئت  امتیاز بدست  بــازی پیش رو ۶  دو 
پرداخت غرامت همکاری  بــدون  دارد  مدیره حق 
خود را با این مربی پایان دهد. حاال باید دید آیا 

فکری این شروط را خواهد پذیرفت، یا ....

این  وضعیت  مــورد  در  پرسپولیس  مدیرعامل 
باشگاه صحبت کرده است.

به گزارش سرویس ورزش  جعفر سمیعی مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس بعد از ثبت یک برد دیگر در 
کارنامه سرخپوشان، اظهار کرد: »روند حرکتی تیم 
ما به گونه ای است که می توانیم به آینده امیدوار 
باشیم. ما می خواهیم بهترین جایگاه این فصل را 
از آن خود کنیم و برای رسیدن به افتخارات بیشتر، 
هیجان و انرژی داریــم. پرسپولیس در سه، چهار 
ماه گذشته به دور از حواشی و با آرامــش به راه 
خود ادامه داده و هــواداران، نتیجه آرامش حاکم 
بر تیم را به خوبی احساس می کنند. حرف من، 
یک شعار نیست بلکه یک فلسفه کاری است؛ هر 
چقدر بیشتر از حواشی دور بمانیم، به موفقیت 

نزدیک تر می شویم«.
باشگاه  مالی  و  اقتصادی  شرایط  مــورد  در  وی 

پرسپولیس این طور توضیح داد: »باشگاه 
در وضعیت خوبی قرار ندارد اما به آن 
معنا نیست که همه درها را به روی خود، 
بسته ببینیم. ما کار و تالش خودمان را 
خواستیم  خداوند  از  و  می دهیم  انجام 
در  ــود.  شـ حــل  مشکالت  تــا  کند  کمک 

محترم  اعضای  کمک  با  گذشته  هفته  دو 
هیئت مدیره، چند اقدام مهم را صورت دادیم؛ 

را  بودیمیر  ــول  پ توانستیم  اینکه  اول 
تهیه کرده و به حسابش واریز کنیم. 
در کنار این موضوع، بخش دیگری 

از پول بازیکنان واریــز شد و همچنان در تالش 
هستیم تا مشکالت مالی را حل کنیم«.

کــرد:  ــه  اضــاف پرسپولیس  بــاشــگــاه  مــدیــرعــامــل 
»هواداران بدانند حل این مشکالت، کار یک روز 
و دو روز نیست. از سوی دیگر، منابع درآمدساز 
باشگاه هم محدود است. با وجود همه مشکالت، 
تا به حال تالش کردیم که کارها را به خوبی پیش 
بنده  که  زمانی  از  نبیند.  آسیبی  تیم،  تا  ببریم 
پرسپولیس  مجموعه  وارد  مدیرعامل  عنوان  به 
شده ام، چیزی حدود ۷۰ میلیارد تومان به حساب 
باشگاه واریــز شده که اگر کمک اعضای هیئت 
مدیره نبود، نمی توانستیم برخی اقدامات مالی را 
انجام بدهیم. حاال هم با کمک مدیران باشگاه، 
این  از  را  پرسپولیس  کــه  اســت  ــن  ای قــصــدمــان 
وضعیت نجات دهیم اما نیاز به زمان بیشتری 

داریم«.
ســمــیــعــی گــفــت: »تــیــم مــدیــریــتــی 
باشگاه بیش از 1۶ تا 1۷ ساعت در 
شبانه روز کار می کند تا پرسپولیس 
با سرعت بیشتری رو به جلو برود. 
بزرگی  کــارهــای  تا همین جا هــم، 
انجام شده ولی به نظر خودم کافی 

نیست. 
بــه  ــه  ــهـ ــبـ جـ ــد  ــ ــن چــ در 
در  صورت همزمان 
حــــال فــعــالــیــت 

هستیم.

کار استقالل و فکری به شرط و شروط کشید

اخراج کمک ها و کم کارها 
سمیعی: از روزی که آمدم ۷۰ میلیارد تومان پول وارد باشگاه شده است

تالش می کنیم پرسپولیس را از این وضعیت نجات دهیم
ضد  حمله

منتخب سرخابی برنده دیدار با منتخب ۹۸ 
علی  و  میناوند  مهرداد  یــاد  به  که  دوستانه  دیــداری  جریان  در 
انصاریان برگزار شد، تیم فوتبال منتخب سرخابی ۳ بر ۲ برابر 

منتخب تیم ملی 1۹۹۸ به برتری رسید.
به گزارش سرویس ورزش برای تیم منتخب سرخابی علی کریمی، 
بهنام ابوالقاسم پور و جواد کاظمیان گلزنی کردند و دو گل تیم 
منتخب 1۹۹۸ را رسول خطیبی و خداداد عزیزی به ثمر رساندند.
در تیم منتخب ۹۸ بازیکنانی جون علی دایی، خداداد عزیزی، 
باقری، علیرضا منصوریان،  کریم  برومند،  پرویز  رسول خطیبی، 
سیروس دین محمدی، علی اکبر استاداسدی، رضا شاهرودی و 
مهدی هاشمی نسب بازی کردند و در تیم مقابل هم بازیکنانی 
چون ابراهیم میرزاپور، یحیی گل محمدی، حسین کاظمی، محمد 
نوازی، علی کریمی، جواد کاظمیان، علی نیکبخت واحدی، بهنام 
ابوالقاسم پور، بهروز رهبری فر و مهدی تارتار به میدان رفتند.  در 
دقایق ۸ و ۲5 بازی، یاد مهرداد میناوند و علی انصاریان زنده نگه  

داشته شد.

واکنش پرسپولیس به مذاکره با مغانلو
معاون و سخنگوی باشگاه پرسپولیس دیروز در حاشیه مراسم رونمایی 
از تندیس ۶ قهرمان ورزشی درجمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت 
نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس، گفت: یحیی گل محمدی بر اساس 
نیاز تیم، لیستی را برای خرید بازیکنان در اختیارمان قرار داده است. 
در همین راستا مهدی ترابی را جذب کردیم. امیدوارم بتوانیم خریدهای 
بعدی را انجام بدهیم. معاون باشگاه پرسپولیس درباره خبر مذاکره با 
شهریار مغانلو و احتمال جذب این بازیکن تأکید کرد: درباره نفر خاصی 

صحبت نمی کنیم. 

بازگشت عمران زاده و دیاباته  به تمرین استقالل 
حنیف عمران زاده بعد از پشت سر گذاشتن کرونا دیروز در محل تمرین 
آبی پوشان حضور پیدا کرد. به گزارش سرویس ورزش حنیف عمران زاده 
یکی از اعضای کادر فنی آبی پوشان که به دلیل ابتال به بیماری کرونا 
چند روزی را از حضور در تمرینات این تیم معذور بود، دیروز و بعد از 
پشت سر گذاشتن این بیماری در محل تمرین تیمش حضور پیدا کرد.

فرشید باقری، رشید مظاهری و داریــوش شجاعیان در این تمرین به 
صورت اختصاصی کار کردند. دیاباته در کارهای گروهی این تمرین 

شرکت داشت

 AFC سکوت 
در مقابل درخواست دوباره پرسپولیس

کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنان پاسخی به درخواست مالی باشگاه 
پرسپولیس نداده است. به گزارش مهر باشگاه پرسپولیس بابت نایب 
قهرمانی در لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا خواهان دریافت پاداش خود از 
سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است. بخش بین الملل باشگاه 
پرسپولیس در دو نامه جداگانه خواهان تعیین میزان طلب خود از 
AFC با احتساب جریمه های خود شده است اما کمیته مالی این نهاد 
بین المللی با وجود گذشت دو ماه از تاریخ آخرین نامه سرخ ها پاسخی 
به آن نداده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست پرداخت این 
پول به طلبکاران خارجی پرسپولیس نیز قبالً مخالفت کرده بود و حاضر 
نیست آن را در اختیار فیفا هم قرار دهد. با این حال باشگاه پرسپولیس 
قصد دارد همچنان پیگیر این پول قبل از آغاز دور جدید بازی های لیگ 

قهرمانان شده تا آن را صرف هزینه های جاری خود کند.

استقالل در رده 12 ماند
بازگشت پرسپولیس به جایگاه پنجم آسیا 

سایت »footballdatabase« جدیدترین رده بندی باشگاهی هفتگی خود 
را اعالم کرد که پرسپولیس در این رده بندی همچنان تیم اول لیگ ایران 
ماند و در رده بندی آسیایی نیز با یک پله صعود به جایگاه پنجمی اش 
برگشت. پرسپولیس در سطح جهانی در مقایسه با هفته گذشته پنج 
پله صعود کرده و در رتبه 11۹ قرار گرفته اند. استقالل در این رده بندی 
تغییری نداشت و در ترتیب دوم ایران و 1۲ آسیا ماند. شاگردان فکری در 
سطح جهانی با 11 پله سقوط نسبت به هفته قبل در رده ۲۳۰ قرار دارند.

منهای فوتبال
هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال

فرش آرا صدر را تقدیم مس کرد
هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال عصر دیــروز برگزار شد که در 
مهم ترین بازی دیروز تیم های کراپ الوند و گیتی پسند اصفهان 
با هم روبه رو شدند که این بازی با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید. در 
گروه دوم سن ایچ در مقابل حفاری سومین شکست فصلش رقم 
خورد و مس سونگون نیز در مصاف راگا با تساوی یک بر یک به 
کارش پایان داد. بازی تیم های کوثر اصفهان با فرش آرای مشهد 
نیز که در نیمه اول با برتری یک بر صفرکوثر به پایان رسیده بود با 
پیروزی پرگل میزبان به پایان رسید تا حالوت صدرنشینی فرش آرا 
تنها یک بازی باشد و مس سونگون هم امتیاز با فرش آرا به صدر 

جدول برگردد. سایر نتایج بدین شرح است:
شهروند ساری۸- منصوری قرچک۲ / فردوس قم۶- مقاومت 
البرز 5/ کراپ الوند۲- گیتی پسند اصفهان۲ /راگا تهران یک- 
آرای مشهد4 / کوثر اصفهان۶- فرش  مس سونگون یک / 

حفاری خوزستان 4- سن ایچ ساوه یک

 کشتی گیر بازنده انتخابی 
رفت تا بعد از المپیک!

بازنده انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۷4 کیلو به نحوه 
برگزاری مبارزه اعتراض و اردوی تیم ملی را ترک کرد.

قربانی  نخستین  عبادی  جمال  ورزش  سرویس  گـــزارش  به 
برگزاری انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در راه المپیک بود. او که 
در وزن ۷4 کیلو بعد از کشتی گرفتن در لیگ برتر با استقالل به 
تیم ملی دعوت شد، در مبارزه انتخابی مقابل یونس امامی قرار 

گرفت و ۶ بر ۳ بازنده شد. 
با اینکه کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد گفته بود ممکن است 
تشخیص دهد مبارزه دومی هم در کار باشد، بعد از برتری 
یونس امامی مقابل جمال عبادی رأی به پایان انتخابی این وزن 

داد.
عبادی هم برخالف ظاهر آرامی که در مسابقه انتخابی داشت، 
در مصاحبه خود با ایسنا به نحوه و زمان برگزاری این مسابقه 
در شرایط  مبارزه  این  و می گوید: »متأسفانه  کــرده  اعتراض 
تمرینات پرفشار تیم ملی برگزار شد و وقتی به من گفتند قصد 
داریم انتخابی بگذاریم دیگر چاره ای جز قبول آن نداشتم. در 
این اردو 5 کیلو اضافه وزن داشتم و روز دوم اردو بود که به من 
گفتند باید انتخابی بگیری. در شرایطی که تمرینات پرفشار را 
پشت سر می گذاشتیم کاهش وزن کار بسیار سختی است اما 
مجبور شدم به هر شکل وزنم را پایین بیاورم تا کشتی بگیرم که 

این موضوع بر روی عملکردم تأثیر زیادی داشت«.
با وجود اینکه در اطالعیه برگزاری انتخابی تیم ملی کشتی آزاد 
اعالم شده بود باید کشتی گیران بعد از باخت در انتخابی هم 
امید خود را از دست ندهند و در اردوی تیم ملی حضور داشته 
باشند، اما جمال عبادی از تصمیم خود برای ترک اردو تا بعد 
از المپیک گفته است: »ناراحتی من از این است که در شرایط 
بسیار بدی مجبور به مبارزه شدم و با شکست نزدیک حتی بار 
دیگر انتخابی نگذاشتند و زحماتم بر باد رفت. در حال حاضر 

در اردو نیستم و ممکن است تا المپیک دیگر به اردو نروم«.
باید دید در قبال این تصمیم جمال عبادی چه واکنشی از سوی 

فدراسیون کشتی صورت خواهد گرفت.

 اعزام پنج شمشیرباز 
به جام جهانی مجارستان

نفرات اعزامی به جام جهانی شمشیربازی سابر مشخص شدند.  
به گزارش ایسنا، جام جهانی شمشیربازی سابر در بوداپست 
مجارستان برگزار می شود. ایران پنج شمشیرباز را به این مسابقات 
اعــزام می کند. مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری، 
محمد فتوحی و فرزاد باهر  نفرات اعزامی ایران به این مسابقات 
هستند. جام جهانی مجارستان اواخر اسفند برگزار می شود و 
سابریست ها پس از یک سال دوری از مسابقات بین المللی در 
این رقابت ها شرکت خواهند کرد. پیمان فخری سرمربی سابر برای 

تعیین نفرات دو روز مسابقه انتخابی درون اردویی برگزار کرد.

به  بیستم  لیگ  عرب:  حمیدرضا 
دلیل تداخل با برنامه های تیم ملی و 
لیگ قهرمانان آسیا به احتمال زیاد 
ایــران  فوتبال  لیگ  فرسایشی ترین 
خواهد شد و تا تابستان )مــردادمــاه(

سال 14۰۰ به درازا خواهد کشید.

تعطیالت نوروزی#
به تازگی با تصمیم کمیته مسابقات 
سازمان لیگ،  رقابت های لیگ برتر بعد 
از هفته پانزدهم هم ادامه پیدا می کند و 
تعطیلی تیم ها به نوروز موکول می شود. 
درعین حال  قرار است لیگ برتری ها 
در تاریخ های ۲1 و ۲۲ اسفندماه یک 
مسابقه جام حذفی را نیز انجام بدهند 
تا فوتبال ایران از برگزاری این بازی ها 
پیش از نوروز بی نصیب نماند. به این 
ترتیب با تصمیم سازمان لیگ بعد از 

۲۲ اسفندماه مسابقات حدود ۲5 روز 
تعطیل خواهد شد.

سوپر جام و اردوی تیم ملی#
البته پرسپولیس و تراکتور بعد از جام 
بــازی سوپرجام فصل  حذفی احتماالً 
به  بعد  و  می کنند  بــرگــزار  را  گذشته 
اینکه  به  با توجه  تعطیالت می روند. 
قرار است تیم ملی فوتبال در تعطیالت 
نوروز اردو برگزار کند، احتماالً بازی های 
لیگ برتر از 15 یا 1۶ فروردین ماه از سر 
گرفته می شود. اما ماجرای برگزاری لیگ 
قهرمانان آسیا نیز بــرای فوتبال ایران 
دردسرهایی را به دنبال خواهد داشت. 

دردسر لیگ قهرمانان آسیا#
گفته مــی شــود بــه احتمال زیـــاد این 
اواسط  تا  فروردین  اواخــر  از  رقابت ها 
اردیبهشت ماه به شکل متمرکز برگزار 

می شود. با وجــود درگیر بــودن چند تیم 
ایرانی در آسیا اما سازمان لیگ به دنبال 
راهکاری است که لیگ را دوبــاره تعطیل 
نکند و مسابقات ادامه داشته باشد اما 

ایــن اقــدام شدنی نخواهد بــود و به طور 
به  را  داخلی  رقابت های  نظم  محسوس 
هم می زند. از سویی باید توجه داشت که 
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نیز شکل 
تغییرات  را دستخوش  رقابت ها  برگزاری 
کنفدراسیون  کــه  هرچند  کـــرد.  خــواهــد 
فوتبال آسیا نیز به دلیل فرا رسیدن این 
ماه قصد دارد مسابقات بین المللی را تا 
قبل از شروع ماه رمضان برگزار کند تا از 

این حیث مشکلی سد راه آن ها نباشد.

برنامه جدید برای لیگ#
هرچند که انتخابات فدراسیون فوتبال نیز 
ممکن است با تغییراتی در تیم ملی هم 

همراه باشد اما باید به برنامه بازی های 
غالمرضا  ــت.  داشـ توجه  هــم  ملی  تیم 
ــاره  بــهــروان، مــشــاور ســازمــان لیگ دربـ
لیگ توضیحاتی  اولــویــت هــای ســازمــان 
داده که جالب توجه اســت:»در شرایط 
فعلی باید برنامه جدیدی برای برگزاری 
لیگ تنظیم شود. در تنظیم این برنامه 
بدون شک برنامه های دراگان اسکوچیچ 
فــروردیــن مــاه  قـــرار مــی گــیــرد. در  مدنظر 
ــفــادی داریـــــم و قــطــعــاً اســکــوچــیــچ  ــی ف
می خواهد در این ایام اردو داشته باشد. 
لیگ  مــا  باشگاهی  تــیــم هــای  طــرفــی  از 
قهرمانان آسیا را هم در پیش دارنــد به 
همین دلیل بعید است لیگ برتر فوتبال 
تا پیش از خردادماه و برگزاری مسابقات 
تیم ملی به پایان برسد. به نظر می رسد 
حتی لیگ تا مــردادمــاه هم ادامــه پیدا 

کند.«

لیگ قهرمانان، تیم ملی و جام حذفی دردسر سازمان لیگ

ورزش خراسان رضوی همان قدر که گرفتار بی پولی ها و کمبود فرسایشی ترین دوره لیگ مرداد تمام می شود؟
بودجه در بخش های عمرانی و باشگاه داری است به همان 
انــدازه هم گاهی گرفتار بدعت های بی نظیر در هیئت های 
ورزشـــی خــود اســت. به گـــزارش سرویس ورزش در تمام 
این سال های پرتالطم انتصاب و برکناری تلگرامی و شبانه 
ندیده بودیم که حاال شاهد آن هم هستیم. آن طور که در 
کانال های خبری و در فضای مجازی منتشر شده رئیس 
هیئت سوارکاری بینالود را بدون اطالع و نامه نگاری مرسوم و 
در گروه تلگرامی کنار گذاشته اند. انتصاب ها در هیئت های 
شهرستانی اگر چه از لحاظ قانونی نیاز به برگزاری مجمع 
ندارد و با هماهنگی هایی در داخل استان قابل اجرا است 
اما این نوع انتصاب و برکناری به نظر خالف اخالق و مرام 
ورزشی است. اخالق و فرهنگ جزء الینفک ورزش این مرز 
و بوم است و متولیان امر باید قبل از ورزشکاران و تماشاگران 
به آن اهتمام ورزند. در تماسی که با اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی داشتیم تأکید شد انتصاب و برکناری ها در 

حیطه وظایف مدیریت ورزشی هیئت ها و شهرستان هاست 
ولی در صورت بروز چنین اتفاقی باید مدیریت بهتری در این 
جریان صورت می گرفت تا حقی از نظر اخالقی و جایگاهی 
از کسی ضایع نشود.  در همین رابطه امیرزارعی رئیس اداره 
ورزش و جوانان بینالود گفت: به هیچ وجه موافق انتشار 
حکم به این شکل در فضای مجازی نبوده و موضوع را به 
طور جدی بررسی خواهد کرد. وی افزود: تمام تالش ما ایجاد 
وفاق بین خانواده سوارکاری استان است و در همین رابطه 
چهارشنبه)امروز( جلسه ای در همین خصوص تشکیل 
خواهیم داد تا بتوانیم سوء تفاهمات را برطرف کنیم و از 
حبیب نیکویی که فردی متخصص و خوش فکر و جوان در 
این عرصه است چون گذشته در راه اعتالی ورزش سوارکاری 
شهرستان و استان استفاده کنیم. زارعی با تأکید بر رعایت 
شئونات و قوانین اداری در صدور احکام گفت: هیچ تخلف 
و کم کاری در این مدت از سوی نیکویی صورت نگرفته و با 

گفت و گو و رایزنی این موضوع حل و فصل خواهد شد.

گزارشی از برکناری و انتصاب عجیب در هیئت سوارکاری

اسب بی اعتمادی زین نشود!

آگهی مزایده اموال غیر منقول) اسناد رهنی (
پرونده اجرایی شماره 139504006091000412 به کالسه 9501665 بانک صنعت و معدن به استناد سند رهنی 
ش��ماره 1392.11.19-3۸303 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸۸ مشهد علیه شرکت الماس کاران توس )سهامی 
خاص (به ش��ماره ثبت 10023 مشهد و به ش��ماره ملی 103۸0257542 به )عنوان وام گیرنده (و آقای ابوالقاسم 
س��توده زمانی فرزند قنبرعلی به ش��ماره ملی0933۸90060  به عنوان )راهن( اجرائیه ای تحت کالسه9501665 
در قبال مبل10.214.006.611 ریال تا تاریخ 1395.04.0۸ به انضمام خس��ارت تاخیر روزانه تا یوم الوصول صادر 
نموده پس از ابالغ اجراییه در تاریخ 1395.05.16  به صورت ابالغ قانونی الصاق در پایان مهلت مقرر در آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارت است از شش 
دانگ آپارتمان به مساحت 276.۸ متر مربع قطعه پنج طبقه دوم غربی پالک ثبتی23106  فرعی از239۸6  فرعی 
از 1۸3 اصلی بخش 10 پالک ثبتی) بیست و سه هزارو یکصد و شش فرعی از بیست و سه هزارو نهصد و هشتاد و 
شش فرعی از یکصد وهشتاد و سه  بخش ده مشهد(که برابر گزارش شماره 220.ث.ه  مورخ 1399.02.20  هیئت 
کارشناسی رسمی دادگستری به وارده  139905.15-456۸ به آدرس مشهد بلوار هاشمیه هاشمیه 10 پالک 5۸ 
طبقه دوم غربی به مبلغ  55.300.000.000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی 
ملک برابر گزارش مذکور  بدین شرح می باشد در خصوص ارزیابی ملک عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان ) نوع 
عملک طلق( واقع در برج مس��کونی آرمیتاژ به پالک ثبتی فوق به مس��احت 276.۸ متر مربع واقع در سمت غربی 
طبقه دوم که  ۸.67 متر مربع آن تراس مس��قف در دو قس��مت است به انضمام انباری قطعه 36 به مساحت 3.56 
متر مربع واقع در زیرزمین دوم به انضمام پارکینگ قطعه 40 به مس��احت 12.50  مترمربع واقع در زیرزمین دوم 
به انضمام پارکینگ به قطعه 41 به مس��احت 12.50  مترمربع واقع در زیرزمین دوم با مش��خصات نوع سازه بتنی 
س��قف بتنی اکس��پوز نما کامپوزیت با قدمت حدود 10 سال ساخت و مشاعات شامل البی سالن ورزشی مجموعه 
آبی سونا جکوزی فضای باز کودکان کافی شاپ که منطبق با وضعیت موجود ملک بوده و در تصرف مالک می باشد 
پالک مذکور برابر پاسخ استعالم شماره 1395.05.26- 100.95.20935 اداره ثبت منطقه دو مشهد دارای حدود 
و مش��خصات ذیل میباشد : مالکیت ابوالقاسم س��توده زمانی به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان موضوع سند 
مالکیت اصلی به شماره چاپی۸20۸41  در صفحه 262 دفتر امالک جلد 1996 ذیل شماره 3107۸1  ثبت گردیده 
است و محدود است :پارکینگ به مساحت 12.50  متر مربع به حدود اربعه شماال:  دیواریست به طول 2.50  متربه 
قسمت پر عرصه شرقا: مرزی است به طول 5/00 متر به پارکینگ قطعه 41 جنوبآ: مرزی است به طول 2.50 متر 
به محوطه پارکینگ غربا: مرزی است به طول 5/00 متر به پارکینگ قطعه 39 پارکینگ به مساحت 12.50  متر 
مربع به حدود اربعه ش��ماآل:  دیواریس��ت به طول  2.50 متر قسمت پر عرصه شرقآ: مرزی است به طول 5/00 متر 
به پارکینگ قطعه 42 جنوبآ: مرزی است به طول 2.50 متر به محوطه پارکینگ غربآ: مرزی به طول 5.00 متر به 
پارکینگ قطعه 40 انباری ه مساحت  3.56  مترمربع  به حدود اربعه شماال: دیواری است مشترک به طول 2.۸5 
متر به انباری قطعه 35 شرقآ: دربست به طول 1.25  متر به محوطه پارکینگ جنوبا:  دیواری است مشترک به طول 
2.۸5  متر به انباری قطعه 37 غربا:  دیواریست مشترک به طول 1.25 متر به انباری قطعه 33 و برابر پاسخ به شماره 
1399.11.19-1399۸5606272010279 اداره ثبت منطقه 6 مشهد به غیر از رهنی فوق دارای سه مورد سابقه 

بازداشت نزد مراجع متعدد است
مزایده پالک ثبتی فوق بصورت شش��دانگ در روز ش��نبه مورخ 1399.12.09 از ساعت 9.00 الی 12.00 در محل 
شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران 3.1 برگزار و از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین 

قیمت پیشنهادی نقدا واگذار میگردد. ضمنا حق مزایده و نیم عشر اجرایی زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های 
قانونی اعم از معلوم یانامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشدو برابرماده 125 ایین نامه اجرا 
نقدا و فی المجلس وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روزاداری  بعد مزایده برگزار خواهد 
شد . ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 

خریدار یا نماینده قانونی ان در جلسه مزایده الزامیست.آ-9912039
ادایاجرای اسناد رهنی و شرطی مشهد

رونوشت اگهی انحصار وراثت
اقای اس��معیل ناروئی فرزند محمد علی به ش��ماره ملی 35۸0453696 به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 
79/1/99 در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان محمد علی 
ناروئی فرزند علم بیک به ش��ماره ملی 3590۸2303۸ در تاریخ 96/7/14 در زادگاهش بزمان بعلت کهولت فوت 
نموده است وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی 2-زهره ناروئی به شماره 
ملی 3590245۸91 دختر متوفی 3-سکینه ناروئی به شماره ملی 3590۸36377 دختر متوفی 4- گلثوم ناروئی 
به شماره ملی 35917۸3641 دختر متوفی 5-طاهره ناروئی به شماره ملی 3591509140 دختر متوفی 6- محمد 
حس��ین ناروئی به شماره ملی 35917۸3651 پسر متوفی7-محمد حس��ن ناروئی به شماره ملی 35۸0009664 
پس��ر متوفی ۸- محمد اکرم ناروئی به ش��ماره ملی 35۸01۸1۸90پس��ر متوفی 9-محمد ناروئی به ش��ماره ملی 

35۸02۸۸571 پسر متوفی .
اینک با اتمام تشریفات قانونی  درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراض یا وصیتنامه ای  
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف مدت  یکماه  )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان  تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد . آ-9912035
اکبر گلشن –رئیس شورای حل اختالف بزمان 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 13996030۸001002663 مورخ  16/ 07/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید خسروی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه وکد ملی 3610072024 
درششدانگ یکباب منزل به مساحت 92/90 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 
دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت نوروز دستی گردی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9912034
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/29                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/16                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

مشاعی و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 

طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی شماره  139960330001012036 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000۸57 خانم فاطمه کرمانی مقام 
فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 96 مترمربع پالک شماره 11395/14 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 457 صفحه 1۸ به موجب سند 

قطعی 144۸60 مورخ 13۸1/12/19 دفترخانه 20 قم. )م الف ۸904( 
2- رأی شماره 139960330001012037  مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000۸5۸ خانم زهره افخمی  فرزند 
اسمعیل در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 96  مترمربع پالک شماره  11395/14 اصلی 
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 357 صفحه 392 به موجب سند 

قطعی 11141 مورخ 139۸/1/19 دفتر خانه 107 قم.)م الف ۸905( 
3- رأی شماره 13996033000101257۸ مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001194 آقای احمد مالحسینی  
فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 22/07 مترمربع پالک شماره 10697/1 اصلی واقع در قم بخش یک 

حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی تفرشی.)م الف ۸906( 
4- رأی شماره 139۸60330001015669 مربوط به پرونده کالسه 13971144300010005۸5 آقای حسن فراشی   فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 362/50 مترمربع پالک شماره 11۸6۸  اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم سند صادره در دفتر 57۸ صفحه ۸ به موجب سند رسمی به شماره 105509 مورخ 13۸9/9/3 دفترخانه 15 قم.)م الف ۸907( 
5- رأی شماره 139960330001011112  مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000476 آقای حسن نادعلیان 
فرزند زمان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 79/24 مترمربع پالک شماره 10924/6 اصلی واقع در قم بخش یک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از واله بیاتی صادره در دفتر 32۸ صفحه 155.)م الف ۸90۸( 
6- رأی شماره 139960330001011362  مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000911 آقای جواد تقی پور فرزند 
اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان ) سوله کارگاه نجاری( به مساحت 2۸9/9۸ مترمربع پالک شماره 11224 اصلی واقع در قم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمد ولی احدی از وراث حبیب اله ولی.)م الف ۸909( 
7- رأی شماره 139960330001011604  مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000667 خانم زهرا حجتی فرزند 
احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 93/35 مترمربع پالک شماره 11192/7 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت 
ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از مهری مظاهری صادره در دفتر 104 صفحات 55.)م  الف ۸910(
۸- رأی ش��ماره 139960330001012627  مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001330 خانم محدثه حایری 
مهریزی فرزند محمدصادق درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120 مترمربع پالک شماره 10۸75 اصلی واقع درقم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند قطعی به ش��ماره 196662 مورخ 1399/۸/6 دفترخانه 3قم.)م الف ۸911( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه 
به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند 
ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9911560

تاریخ انتشار دوم : 1399/11/29 تاریخ انتشار اول: 1399/11/14  
داود فهیمی نیک -  رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
خانم پریس��ا شعیبی محسن آبادی به شناسنامه ش��ماره 299 کدملی 0749406704 صادره تایباد فرزند غالم در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 199/67 مترمربع پالک ش��ماره 564 فرعی از 250 اصلی واقع در خراس��ان 
رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت غالمرسول جاروکش و قسمتی از پالک 

کالسه 5- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیلف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9911571
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14  

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رأی شماره 13996030602300020۸- 1399/10/22 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای احمد احمدیان فیض آبادی فرزند علی بشماره شناسنامه 0690040555 صادره از فیض آباد 
در یک قطعه باغ آبی به مساحت 310۸4/93 مترمربع قسمتی از پالک شماره 41- اصلی بخش 2 مه والت واقع در 
اراضی ش��وراب و باغش��ک خریداری از مالک رسمی آقای سیدرضا احمد پور فیض آبادی 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 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.الف 7/99/109  آ-9911572
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29

علی اکبر شجاعی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مه والت

مشاعی و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 

طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
ـ رأی شماره 139860330002023356 مربوط به پرونده کالسه 1396114430002000174 آقای احمد علی محرمی   1
فرزند احد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 100 مترمربع پالک شماره 1978 اصلی 

واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر 239 صفحه 281.) م الف 8901( 
ـ رأی شماره 139960330002014732 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000923 آقای محمد رضا پریگل   2
فرزند قهرمان در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 47 مترمربع پالک شماره 100 فرعی از 1900 
اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 21567 مورخ 99/4/5 دفترخانه 2 قم. ) م الف 8902(

 3- رأی شماره 139960330002005966 مربوط به پرونده کالسه 1392114430002000108 آقای حیدر علی بیات 
فرزند بندعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 130 مترمربع پالک شماره 134 فرعی 
از 1979 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمد محمد نورنوری که به محمد 
محمدی تبار تغییر نام داده و محمد قشالقی که  به محمد محمدی مبارز تغییر نام داده و محمد چهارده چککی ثبت دفتر 

163 صفحه 352.) م الف 8903( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه 
به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند 
ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9911561

تاریخ انتشارنوبت اول: 1399/11/14     تاریخ انتشارنوبت دوم: 1399/11/29
عباس پور حسنی حجت آبادی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

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

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

به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 172- اصلی اراضی میان النگ

ــر مربع ابتیاعی آقای  ــاحت 275/57 مت ــاب خانه از پالک 47 فرعی از 172 اصلی فوق به مس ــدانگ یکب 1-شش
ــمی قربان شافعی برابر رای شماره 3157-99 مورخه 99/10/25- کالسه  مصطفی قربان پور از محل مالکیت رس

99-0024
لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

ــند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف2591آ-9911566 سند خواهدنمود ضمنا صدورس
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/29 تاریخ انتشارنوبت اول1399/11/14     

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

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

به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد    1-ششدانگ یکباب مغازه از پالک شماره 3032 اصلی بخش یک بجنورد به مساحت 13/35 متر مربع 
ابتیاعی آقای نوراهلل شاکری از محل مالکیت رسمی حیدر اصطهباناتی برابر رای شماره 3160-99 کالسه 99-0273

لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 
ــند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف2589 آ-9911567 س

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/29 تاریخ انتشارنوبت اول1399/11/14     
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و 

تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای محمد خضرائی کاریزی به شناسنامه شماره 2322 کدملی 0748696490 صادره تایباد فرزند محمد صدیق در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 333/84 مترمربع پالک شماره 527 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه 

ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم غالم محمد خضرائی و قسمتی از پالک کالسه 29- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ9911591 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران این شرکت 
دعوت می گردد:

در مجمع عمومی فوق العاده شرکت پرشین 
یورد پایا )س��هامی خاص( که راس ساعت 
08:00 صبح روز یکش��نبه 1399/12/10  با 
دس��تورات ذی��ل در محل ته��ران خیابان 
ولیعص��ر باالت��ر از نیایش خیاب��ان ناهید 
غربی پالک 48 واحد 502 تشکیل می شود 

حضور بهم رسانند:
1- اصالح ماده 30 اساسنامه

2- کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره
3- سایر موارد قابل طرح که در صالحیت 

مجمع عمومی فوق العاده می باشد0

اعضا هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی                 
فوق العاده صاحبان سهام

شرکت پرشین یورد پایا)سهامی خاص(
شماره ثبت: 2047

شناسه ملی : 10860322842

س
/ 9
91
20
45

 بدینوس��یله از کلیه س��هامداران این شرکت 
دعوت می گردد:

در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
پرش��ین ی��ورد پایا )س��هامی خاص( ک��ه راس 
ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه 1399/12/10  با 
دستورات ذیل در محل تهران خیابان ولیعصر 
باالت��ر از نیایش خیابان ناهی��د غربی پالک 48 
واحد 502 تشکیل می شود حضور بهم رسانند:

1-انتخاب اعضا هیئت مدیره
2-انتخاب بازرس و حسابرس قانونی 

3-تعیی��ن روزنام��ه کثیراالنتش��ار جهت درج 
آگهی های شرکت

4-س��ایر موارد قابل ط��رح در صالحیت مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده

 
اعضا هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت پرشین یورد پایا)سهامی خاص(
شماره ثبت: 2047 

شناسه ملی : 10860322842

س
/ 9
91
20
46



12
   چهارشنبه 29 بهمن 1399 

5 رجب 1442 17 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9469 

رمان ها س ادب و هنرادب و هنر بازخوانی  »کتاب شب«  برنامه  در 
چگونه انجام می شود؟ 

 در این برنامه هر هفته یک رمــان خارجی یا 
ایــرانــی روایــت مــی شــود. به ایــن صــورت که در 
ابتدا آثار مشاهیر و مفاخر کالسیک یا امروزی 
معرفی می شود سپس رزومه نویسنده مورد نظر 
اعالم و در نهایت خالصه ای از رمان بدون حذف 
قهرمانان داستان به گونه ای که برای مخاطب 
ساده، قابل فهم و جذاب باشد، روایت می شود.
گاهی ممکن است براساس شروع مناسبت هایی 
مــانــنــد مــحــرم و صــفــر مــقــتــل خــوانــی هــایــی از 
نویسندگان ایرانی انتخاب و خالصه و روایت 
شود، گاهی هم ممکن است براساس تقاضای 
شنوندگان اثری از نویسندگان خارجی خالصه 

و روایت شود.

معرفی مشاهیر و روایــت فــراز و فرودهای س 
زندگی آن هــا فقط بــرای مخاطب اهل ادبیات 
جذاب است یا عموم مردم شنیدن این برنامه ها 

را دوست دارند؟ 
 ببینید یکی از فواید ادبیات این است که انسان 
را با داستان های نویسندگان درگیر می کند و برای 
مدتی ما را از مشکالت و دغدغه های روزمره دور 
نگه می دارد همین مسئله آرامش بخش است. 
به طور کلی خاصیت برنامه های شنیداری با 
محوریت کتاب همین ویژگی را دارد پس عموم 
مردم این برنامه ها را دوست دارند. ضمن اینکه 
تولید این جنس برنامه ها از ظرافت های خاصی 
باید برخوردار باشد تا شنونده را خسته نکند 
و او را به ادامه برنامه جذب کند. از نظر گروه 
سنی معموالً افرادی که فراغت بیشتری دارند 
مخاطبان این برنامه را تشکیل می دهند، مثل 

افراد سن باال. 

در نحوه گویندگی هم این ظرافت ها را مدنظر س 
قرار می دهید؟ 

گوینده  عــنــوان  بــه  وقتی  ببینید  دقیقاً،  بله   
می خواهم این برنامه را اجرا کنم باید لحن روایی 
بسیار ساده و بی تکلف را برای اجرای خود در 
باورپذیر  بــرای شنونده  داستان  تا  بگیرم  نظر 
شود. با توجه به تجاربی که در سال های فعالیتم 
در رادیو داشته ام، حتی یک بار برنامه »کتاب 
شب« را با لحن نمایشی اجرا کردم اما به این 
نتیجه رسیدم که این لحن برای روایت داستان ها 
مناسب نیست، بنابراین به لحن روایی رو آوردم.  

متن و گردآوری روایت ها توسط چه افرادی س 
انجام می شود؟

که  داشتیم  متعددی  نویسندگان  در گذشته 
زحمت خالصه نویسی رمان ها را می کشیدند، 
اما به دلیل دستمزدهای پایین در رادیــو، هیچ 
کــدام از آن هــا در حــال حاضر حضور ندارند، 

بنابراین چند سالی اســت که دوســت خوبم 
بابک رضایی کار نویسندگی این برنامه را انجام 

می دهد و سردبیر برنامه »کتاب شب« است.

مستلزم س  برنامه هایی  چنین  گویندگی 

مطالعه است. چقدر کتاب می خوانید؟ 
 بله گوینده چنین برنامه هایی باید اهل کتاب 
باشد چــون باید با نــوع روایــت هر رمــان آشنا 
باشد. هر رمان با توجه به عنوان نویسنده، نوع 
نگارش داستان و چیدمان قهرمانان با گونه های 

متفاوت باید روایت شود و گوینده هم باید با 
سبک آثار مختلفی که قرار است در این برنامه 
روایت شود، آشنا باشد و من هم همیشه سعی 
کــرده ام برنامه کتاب خوانی در زندگی ام داشته 

باشم. 

دوست داشتید از زندگی کدام فرد یا اثر س 
مشهوری بگویید که تا به حال نتوانسته اید 
بازخوانی  را  زندگی اش  روایــت  دلیلی  به هر 

کنید؟  
 سال های زیادی است که گوینده این برنامه 
هستم و دیگر این حس و حالی که بخواهم 
ــا قهرمان  جـــای فـــرد، نــویــســنــده مــشــهــور ی
حال  در  نــدارم،  را  باشم  رمان ها  از  خاصی 
کار  به یک  تبدیل  این حس و حال  حاضر 
حرفه ای شده، زیرا تالش می کنم بتوانم لحن 
خوبی را برای روایت رمان ها در نظر بگیرم تا 
شنونده مدت زمانی که مخاطب این برنامه 

است، لذت ببرد. 
                                    

فکر می کنید این قبیل برنامه ها بتواند میل س 
کتاب خوانی را در مردم ایجاد کند؟ 

 بله در رشد کتاب خوانی بسیار تأثیرگذار است 
چون شنوندگان با شنیدن این برنامه ها برای 
اطالع از جزئیات رمان ها، کنجکاو می شوند و 
دوست دارند کتاب مورد نظر را تهیه و مطالعه 
کنند، به نظرم این برنامه ها هم انگیزه ایجاد 
به خواندن  ترغیب  را  و هم مخاطب  می کند 

می کند. 

استقبال از این برنامه چگونه بوده است؟س 
 استقبال خوب بوده، این موضوع را بر اساس 
میزان تقاضای عالقه مندان به کتاب های ایرانی 
و خارجی می گویم چون به هر حال مخاطب 

تعیین می کند چه رمانی را بازخوانی کنیم.

از این برنامه ها پادکست هم تولید می شود؟س 
 فکر نمی کنم چنین هدفی مد نظرهمکارانم در 
تولید این برنامه باشد چون همه قسمت های 
این برنامه پس از پخش از رادیو تهران در شبکه 
صدا موجود است و عالقه مندان می توانند با 
مراجعه به آرشیو ایران صدا، برنامه مورد نظر 

خود را رایگان گوش کنند.

با توجه به تجربه ای که داریــد و سال ها با س 
کتاب و مسائل آن درگیر بوده اید چه راهکاری 
کتابخوان تری  جامعه  تــا  می کنید  پیشنهاد 

داشته باشیم؟ 
را  گفت وگو  این  نیز  والدین  است  ممکن   
می کنم  توصیه  ــا  آن هـ بــه  کنند،  مطالعه 
دو  و  کــودکــی  سنین  هــمــان  از  را  بــچــه هــا 
سالگی با کتاب آشنا کنند مثالً کتاب های 
رنــگــی جــلــو دســــت آن هــــا قــــرار دهــنــد تا 
ــتــاب آشــنــا  ــب ک ــال ــان بـــا جــنــس و ق ــودکـ کـ
شـــونـــد. بــایــد بــــرای عــالقــه مــنــد شــــدن به 
تا  اقــدام کرد  از همان سنین کودکی  کتاب 
کتابخوان  جامعه ای  نــزدیــک  آیــنــده ای   در 

داشته باشیم.

گزارش روزنام ها و یادها 

برایستولدساستادس

افتخار زندگی کردن در روزگار »شهرام ناظری«
درسنشستسخبریسجایزهسکتابسسالسمطرحسشد

۱۰۰ میلیون تومان؛ مبلغ اختصاص یافته به برگزیدگان
عباسعلی سپاهی یونسی: یکی از سعادت های من در 
این دنیا پیوندم با موسیقی اصیل این سرزمین است 
و از جمله با صــدای شهرام ناظری که پس از صدای 
محمدرضا شجریان صدای مورد عالقه من است. این 

یعنی سعادت زندگی کردن در روزگار شهرام ناظری.
نخستین مواجهه ای که از شنیدن صدای شهرام ناظری 
در خاطرم مانده است همان سال های آخر ابتدایی و اول 
راهنمایی بود، در عصرهای مدرسه شهید باهنر یونسی. 
همان عصرهایی که اگر قرار بود مسابقه فوتبالی برگزار 
صدای  مدرسه  بلندگوهای  از  مسابقه  از  پیش  شــود 
شجریان یا صدای شهرام ناظری پخش می شد و من با 
شنیدن آن صدا سحر می شدم. تو گویی نهال کوچک 
موسیقی اصیل و فاخر در دل و جانم اندک اندک رشد 
ناظری  و قد می کشید همان وقتی که شهرام  می کرد 
می خواند: »یک شب آتش در نیستانی فتاد...« همان 
دهه 60 که تعدادی از ارزشمندترین کاست های شهرام 
ناظری در آن دهه متولد شدند. صدای شهرام ناظری با 
صدای شجریان فرق داشت، از جنسی دیگر بود و این 
را بعد ها فهمیدم، بعدهایی که پیوندم با موسیقی اصیل 
ایرانی بیشتر شد. همان روزهایی که من بچه روستا بودم، 
روستایی کویری که بخش مهمی از وقت های آزادم را 
موسیقی اصیل پر می کرد و از چه نعمتی بهره مند شده 
بودم آن روزهــا برای اینکه زندگی ام خالی نباشد و این 
نعمت هنوز هم هست و من هنوز این سعادت را دارم 

که بشنوم و لذت ببرم.
 بعضی وقت ها فکر می کنم شهرام ناظری حتی اگر فقط 
»آتش در نیستان« را می خواند باز هم چهره ای ماندگار 
در موسیقی اصیل این سرزمین می شد، او حتی اگر 
فقط »شور انگیز« را می خواند باز هم چهره ای ماندگار 
می شد اما او دارای مجموعه ای از آثار ارزشمند است 
که هر کدام از آن ها جای تأمل دارد و می تواند الگویی 
ناب و ارزشمند برای آن هایی باشد که می خواهند در 
مسیر درست موسیقی فاخر گام بردارند و یا آن هایی 
که می خواهند با این موسیقی انس و الفتی بگیرند. 
فکر کنید او صاحب آثاری همچون »کنسرت اساتید« 
به سرپرستی فرامرز پایور، نی  محمد موسوی، تنبک 
محمد اسماعیلی، تار جلیل شهناز، کمانچه علی اصغر 
بهاری است و آن طرف ماجرا که ادبیات است، می شود 
و...  اشعار موالنا، خیام، حافظ، سعدی، شیخ بهایی 
یعنی جنس به معنای دقیق کلمه جور است هم سازها 
بهترین  از  و هم شعرها  کــرده انــد  کــوک  بهترین ها  را 

دیگر صدایی  که  هم  و صدا  انتخاب شده اند  اشعار 
است ماندگار با لحنی خاص و حماسی که هر چقدر 
با این موسیقی بیگانه باشی باز هم راهش را به دل و 
جانت باز می کند تا در تنهایی ات زمزمه کنی: »تا کی 
به تمنای وصال تو یگانه/ اشکم شود از هر مژه چون 
سیل روانه...« یا نگاهی بیندازید به »کیش مهر«، آلبوم 
بی نظیر »گــل صــدبــرگ«، »بــی قــرار«، »صــدای سخن 
عشق«، »مهتاب رو« و برخی از آلبوم های »چاووش« 
و این یعنی اینکه این کرد عزیز ما چه حق عظیمی بر 

گردن فرهنگ این سرزمین دارد.
شهرام ناظری در کنار آفرینش آلبوم های ارزشمندی که نام 
برخی از آن ها رفت، اهل خیر و همراهی با مردم هم بوده 
است به خصوص در روزگار درد و رنج آن ها؛ مثالً در ماجرای 
زلزله بم، زلزله کرمانشاه، سیل گلستان و خوزستان، کمک 
به کودکان کار، کمک به کودکان افغانستانی آسیب دیده از 

جنگ و... و این یعنی بزرگی این مرد.
من پیوندم را با سعدی از مسیر آواز محمدرضا شجریان 
برقرار کردم و راهم را به مولوی از مسیر صدای شهرام 
ناظری یافتم که به زیبایی تمام شور و شیدایی موالنای 
بزرگ را خوانده است و به این شور و شیدایی اضافه کنید 
آن لحن حماسی را که صدای او را خاص می کند. خودش 
ــاره این لحن گفته اســت: »یک حرکت و  در جایی درب
یک حماسه در اجرا و خواندنم هست آن هم به خاطر 

فرهنگ کُرد بودنم است«.
امروز روز تولد استاد شهرام ناظری است سری به باغ 
رنگارنگ آوازها و تصنیف هایش بزنیم و از شنیدن آن ها 
لذت ببریم. او برای همه عالقه مندانش تحفه ای ارزشمند 
دارد خواه فارس باشیم و خواه کرد که او در هر دو نوع 
کارهای جانانه ای خلق کرده و پیشنهاد من برای امروز 

شنیدن آلبوم »کیش مهر« است.

ــی و  ــا کــریــمــی: نــشــســت خـــبـــری سـ صــب
هشتمین دوره جایزه کتاب سال و بیست 
حضور  با  ســال  کتاب  جهانی  جایزه  هشتمین  و 
ادبیات  و  کتاب  خانه  مدیرعامل  دهقانکار؛  ایوب 
محمدعلی  والمسلمین  حــجــت االســالم  ایــــران، 
مهدوی راد؛ دبیر علمی جایزه کتاب سال جمهوری 
 اســـــــالمـــــــی ایــــــــــــــران بـــــــه صــــــــــــورت آنـــــالیـــــن 

برگزار شد.

ایران مقصد نخبگانی و آکادمیک #
پژوهشگران خارج از کشور است

ــتــدای ایــن مــراســم، دهــقــانــکــار بــا اشـــاره به  در اب
برگزاری  گفت:  سال  کتاب  جایزه  برپایی  اهمیت 
این مراسم به صورت مستمر و در طول این چند 
سال نشان دهنده این است که پژوهش و تحقیق 
و یک  پویاست  و  زنــده  امــری  ــران  ای در  آکادمیک 

نشانه آن برگزاری همین جایزه است.
وی در ادامه افزود: از طرفی بخش جایزه جهانی 
کشور  که  اســت  واقعیت  ایــن  منعکس کننده  نیز 
پژوهشگران  آکادمیک  و  نخبگانی  مقصد  ــران  ای

خارج از کشور است.
دهقانکار با اشاره به داوری در هر دو بخش جایزه 
کتاب سال و جایزه جهانی گفت: در بخش کتاب 
اثر  هـــزار   ۱0 بــه  نــزدیــک  بین  از  داوری  ــار  ک ســال 
علمی و فاخر انجام شد که داوری این تعداد اثر، 
نیز  از طرفی دیگر  و  کرد  بــرای ما سخت تر  را  کار 
شاهد مثال پویندگی و زنده بودن ایران شناسی و 
در  که  است  این  از کشور  خــارج  در  اسالم پژوهی 
و  اثر رصد شده  هزار   ۲ به  نزدیک  جایزه جهانی 
 این ها جزو آثاری هستند که در سال جاری منتشر 

شدند. 
بنابراین این آمار نشان می دهد ایران مقصد خوبی 
برای پژوهش در حوزه ایران شناسی و اسالم پژوهی 

است.
با اشاره به  ایران  مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات 
دوره هــای گذشته  با  دوره  این  بنیادین  تفاوت های 
این  دوره،  این  مختص  بی نظیر  اتفاق  کرد:  اظهار 
است که این جایزه به عنوان یک رویداد نخبگانی 

در کشور به رسمیت شناخته شد. 
این مسئله  با همکاری دوستان ما  بنیاد نخبگان 
در  بــرگــزیــدگــان  دوره  ایــن  در  و  کــردنــد  محقق  را 

زمره نخبگان قرار می گیرند و بنیاد نخبگان ملی، 
نخبگان  بــرای  بخش ها  همه  در  که  را  تسهیالتی 
نظر  در  هم  برگزیدگان  این  بــرای  می گیرد  نظر  در 

خواهد گرفت.

1۰۰ میلیون تومان برای برگزیدگان #
محمدعلی  والمسلمین  حــجــت االســالم  ادامـــه  در 
دربــاره  سال  کتاب  جایزه  علمی  دبیر  راد،  مهدوی 
این جایزه عنوان کرد: امسال حدود ۱0 هزار عنوان 
کتاب را در جایزه کتاب سال بررسی کردیم. برخی 
از این آثار به مرحله های نهایی راه پیدا کرد. اسامی 
کتاب های برگزیده شنبه اعالم می شود. از میان آثار 
داوری شده در جایزه کتاب سال ۲۴۷ اثر به مرحله 
نهایی راه یافتند. ۳۵ متخصص علمی ما را در این 
نمره  که  صورتی  در  کــردنــد.  همراهی  ادبــی  جایزه 
کتاب ها به ۸0 تا ۹0 برسد شایسته تقدیر شناخته 
می شوند. کتاب های برگزیده هم باید به امتیاز بین 

۹0 تا ۱00 برسد. 
در حوزه ترجمه برای شایسته تقدیر شناخته شدن 
باید به امتیاز ۸۵ تا ۹۵ و برگزیدگان به امتیاز بیش 

از ۹۵ دست یابند.
مبلغ  داد:  ادامـــه  ســال  کتاب  جــایــزه  علمی  دبیر 
یافته به برگزیدگان جایزه کتاب  جایزه اختصاص 

سال ۱00 میلیون تومان است. 
بیشتر برگزیدگان این جایزه ادبی از میان جوان ها 

بودند. 
توجهی  فرد  نام  به  و  کردیم  بررسی  را  کتاب  تنها 
این  در  شــدن  برگزیده  ویــژگــی هــای  اگــر  و  نکردیم 
رویداد ادبی را داشت با عنوان برگزیده و شایسته 

تقدیر شناخته شد.

گفت وگو با بهروز رضوی، گوینده برنامه 25 ساله »کتاب شب« 

سفر با  رادیو به دنیای نویسندگان 

درباره اقتباس های ادبی در جشنواره فیلم فجر امسال 

ستوسداستانموسخرابسکردی!

مهدی غالمحیدری: در جشنواره فیلم فجر امسال، »بی همه چیز« 
بسیار به چشم آمد، فیلم خوش قواره ای که نخستین امتیازش بلندپروازی 
سازندگان آن در اقتباس از یکی از مشهورترین نمایش نامه نویسان 

جهان و پرداخت ایرانی آن بود. 
تبدیل »جهان« یک نمایش خارجی به جهان قابل لمس و باورپذیر در 
حوالی ما، به  هر حال کار سختی است. اساساً باورپذیر کردن داستانی 
که عناصرش »اینجایی« نیست و کوشش برای زنده کردن وجهی که 
معموالً دست  کم گرفته می شود کار ساده ای نیست و آن ایرانیزه کردن 
یک داستان خارجی است. اینکه خود داستان چقدر مصالحش این 
اجازه را می دهد که آن را با جغرافیا و فرهنگ ما همسان سازی کرد و از 
همه مهم تر اینکه آیا مخاطب قبول می کند چنین داستانی، با چنین 

قهرمانانی و چنین حوادثی در جغرافیای ما اتفاق افتاده است. 
این احتماالً بزرگ ترین آرزوی نویسنده فیلم نامه ای است که از روی یک 
داستان خارجی اقتباس می کند، اینکه مخاطب باور کند آنچه می بیند 

به تمامی در مرزهای ما اتفاق افتاده است.  

وقتی اقتباس راه نجات است...#
فیلم نامه اگرچه به نظر برخی از کارشناسان پاشنه آشیل سینمای 
ماست– که اتفاقاً نظر نگارنده نیز هست– اما واقعیت این است که 
سینمای ایــران از سوی تهیه کنندگان سینما به خاطر نداشتن علم 
تهیه کنندگی، باری به  هر جهت بودن، بی هویتی محض، ترسو بودن و 
استفاده نکردن از نویسندگان جوان و آینده  دار و خالق و نورسیده، این 
حرفه مهم را به اندازه شغل داللی پرسود نهادها، ارگان های مختلف و 
یا شرکت های خصوصی تنزل داده اند. اینکه تهیه کننده ای پیدا شود که 
بخواهد روی یک اثر اقتباسی که بارها روی صحنه نمایش اجرا شده 
و مخاطب بارها آن را دیده، سرمایه گذاری کند، میزان هوش و اندازه 
ریسک پذیری او را به عنوان تهیه کننده فیلم –که از ملزومات اولیه حرفه 

تهیه کنندگی است– می رساند. 

داستان هایی که اقتباس می شوند#
در حال حاضر بحث اقتباس در سینمای ایــران –دست کم به لحاظ 
شکلی و در ظاهر– بسیار بااهمیت انگاشته می شود آن هم نه در مرحله 
تهیه کنندگان سینمای ایران بلکه این بحث در بین مسئوالن فرهنگی 
مطرح است که باید بیش از این ها از ظرفیت اقتباس های مختلف در 
سینمای ایران استفاده کرد.  فارابی به عنوان یکی از متولیان سینمای 
ایران در این سال ها سیاست های حمایتی ویژه ای را از آثار اقتباسی در 
پیش گرفته است و با خوش بینی و کمی اغماض انتظار می رود پس از 

تجمیع و غربالگری، در بین آن ها چند اثر قابل اعتنا پیدا شود.
در حوزه انقالب و دفاع مقدس هم مجموعه ای از کتاب  های خواندنی 
منتشر شده اند که احساس می شود کار اقتباس نمایشی و تصویری از 

این آثار به شکل چشمگیری ادامه پیدا کند.

دلخوری های پس از اقتباس#
این یک داستان قدیمی است که پس از اقتباس بین نویسنده داستان 
و سازندگان اثر شکراب شود. خیلی وقت ها نویسنده از این موضوع 
شاکی است که چرا دقیقاً و نعل به نعل با متن اصلی، فیلم مورد نظر 
ساخته نشده است. سازندگان فیلم هم معموالً جواب های خود را دارند 
که یک اثر تصویری نمی تواند دقیقاً به همان چیزهایی که در متن اصلی 
آمده وفادار بماند. امسال هم به نوعی این دلخوری و نارضایتی در یکی 
از آثار اقتباسی جشنواره دیده شد؛ نویسنده داستان اصلی فیلم »یدو« 
به کارگردانی مهدی جعفری که اتفاقاً جوایز زیادی را هم از اختتامیه 
جشنواره امسال گرفت، از اینکه پایان بندی فیلم با پایان بندی داستان 
مطابقت ندارد، گله کرد. نویسنده معتقد بود پایان بندی که در حال 
حاضر در فیلم وجود دارد با منطق کلی داستان همخوانی ندارد. با وجود 
این به نظر نمی رسد که صمد طاهری که فیلم »یدو« براساس داستان 
»زخم شیر« وی ساخته شده از این تجربه چندان راضی نباشد. او درباره 
اقتباس در سینمای ایران گفته است: »داستان ها و رمان های بسیاری 
در زبان فارسی هستند که خیلی از این ها مجال ساخته شدن فیلم را 
دارند و به جای این همه فیلم های الکی، بازاری و به قول معروف آبکی که 
ساخته می شود، می توان از این داستان ها برای ساختن فیلم های باارزش 
استفاده کرد. تک وتوک و برای بعضی از داستان های فارسی این اتفاق 
افتاده اما امیدوارم در آینده کارگردانان و فیلمسازان از این موضوع بیشتر 
استقبال کنند به خصوص آن ها که می خواهند فیلم خوب و جدی 

بسازند امیدوارم بیشتر به داستان ها و رمان های فارسی توجه کنند«.

اقتباس از روی دست خود#
یکی دیگر از فیلم های پرمخاطب امسال که اقتباسی از یک نمایش 
ایرانی بود، »روزی روزگاری آبادان« بود. حمیدرضا آذرنگ فیلم نامه این 
اثر را از روی یکی از نمایش نامه های خودش انجام داده و توانسته تا 
حدود زیادی به متن اولیه اثر وفادار بماند. سابقه آذرنگ در عالم تئاتر 
و حضورش در عالم سینما موجب شده فیلم گرم و مخاطب پسندی 
را روی پرده نقره ای ببینیم. از آنجا که نویسنده نمایش نامه ای که منبع 
اقتباس این اثر بوده، خود آذرنگ بوده به خوبی به زیر و بم کار در برگردان 
سینمایی کار اشراف داشته است. آذرنگ در تبدیل یک نمایش نامه 
موفق به یک فیلم موفق باید راه درازی را طی می کرد و از همه مهم تر 
اینکه باید از ظرفیت های سینما استفاده می کرد تا کار به ورطه مالل 
نیفتد. او موفق شد با  آشنایی با زیر و بم های درام داستانش را بدون 

لکنت برای مخاطب بازگو کند.
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بهروز رضوی گوینده برنامه »کتاب شب« است،  مهدیه قمری: 
موضوع این برنامه که از سال ۱۳۷۴ تا امروز به صورت مداوم از 
رادیو پخش می شود بازخوانی آثار داستانی مشهور ایران و جهان 
است و شنبه تا پنجشنبه هر هفته از رادیو تهران پخش می شود، 
گوینده،  او  اســت.  تهران  در  مــاه ۱۳۲6  متولد دی  بهروز رضــوی 

صداپیشه، مجری رادیو و تلویزیون و بازیگر است.
با  تهران  ارگ  در ساختمان  بار  نخستین  »کتاب شب«  برنامه 
صدای حسین معمارزاده که از گویندگان و دوبلورهای قدر آن 
زمان بود، روی آنتن شبکه رادیویی تهران رفت، پس از آن ژاله 
از اجرای  را بر عهده گرفت و پس  کیانی اجرای »کتاب شب« 
بهروز  به  رادیویی  برنامه  این  و صندلی  میکروفن  کیانی،  خانم 
به نظر  رمــان بسته  رضــوی سپرده شــده اســت. هر هفته یک 
شنوندگان و تقاضای آن ها برای شنیدن رمان ایرانی یا خارجی 

روایت می شود. 
زندگی  دربــاره  رمانی  ــوان«؛  ارغـ »بهشِت  مانند  آثــاری  بازخوانی 

ــاد مهدی  ــده ی ــرا)س(، زنــدگــی  و خــاطــرات زن ــ حــضــرت فاطمه زهـ
بــرای بچه های خــوب«،  نویسنده »قــصــه هــای خــوب  آذریــــزدی؛ 
رمان »آدمک ها« اثر غزل تاجبخش، »حال اهل درد« همراه با 
پرانتز«  در  »توفان  سبزواری،  حمید  زنده یاد  زندگی نامه  معرفی 
زنده یاد  اثر  اسماعیل«  »اسماعیل،  امین پور،  قیصر  زنده یاد  اثر 
بالزاک، »دیوید  انوره دو  اثر  محمود گالبدره یی، »اوژنــی گرانده« 
اثر  استاد«  یک  جوانی  »مــاجــرای  دیكنز،  چارلز  اثــر  كاپرفیلد« 
استفان تسوایك، »ماجرای وینستون« اثر هوارد فاست و داستان 
پرفراز و نشیب زندگی »لئو تولستوی« و... تاکنون در این برنامه 

انجام شده است. 
که  باشد  رادیــو  برنامه  طوالنی ترین  شاید  شب«  »کتاب  برنامه 
حــدود ۲۵ ســال بــدون تغییر خاصی در مــدت زمــان ۲0 دقیقه 
با  برنامه هایی  تولید  و  برنامه  این  ــاره  درب اســت.  در حال پخش 
این برنامه به گفت وگو  با بهروز رضوی، گوینده  محوریت کتاب 

نشستیم که می خوانید. 


	9
	10-11 new new
	12

