
وزیر مسئول محور
»محمدحسین رنجبران« مدیرکل روابط 
عمومی ســازمان صداوســیما، با انتشار 
رشــته  توییتی در صفحه شخصی خود، 
به ادعای اخیر »جهرمــی« در ارتباط با 
سانســور اخبار مربوط به وزیر جوان در 
تلویزیــون واکنش نشــان داد. رنجبران 
در توییتر نوشــت: »جناب جهرمی وزیر 
جوان در حالی ادعای سانســور خود در رســانه ملی را مطرح می کند که در 
تناقضی آشكار می گوید فرصت دیدن صداوسیما را ندارد! اگر به دلیل دیگر 
مشــغله هایتان فراموش کرده اید، یادآوری کنم همین هفته پیش ۴۰دقیقه 
روی آنتن زنده گفت وگوی ویــژه از اقدامات و برنامه های خود گفتید. البته 
با وجود اینكه همكارانم پنج میهمان را برای موضوعی دیگر هماهنگ کرده 
بودند )دو نفر در اســتودیو و سه نفر پشت خط(، وقتی خبردار شدند تمایل 
به آمدن دارید، ســاعت 19 و 3۰ موضوع را عوض کردند و فرصتی به وجود 
آورند تا یكطرفه صحبت کنید. آقای آذری جهرمی بگذارید گزارش همكارانم 
از نمایشگاه الكامپ مثل روزهای گذشته مسئول محور نباشد و صدای جوانان 

نخبه و نه جویای نام هم شنیده شود«.

داداش االن 100 سال پیش نیست
ترامپ که در یكی از  مصاحبه های اخیرش 
مدعی شده در یک توافق تازه، ایران باید 
محدودیت های هســته ای 1۰۰ ساله را 
بپذیرد و ضمناً برنامه موشكی خود را کنار 
بگذارد، یک بار دیگر تبدیل به سوژه داغ 
توییتر شــده است. ادعای رئیس جمهور 
آمریكا واکنش تند کاربــران ایرانی را در 
پی داشته است. در ادامه نمونه هایی از پیام های منتشر شده توسط کاربران 
فضای مجازی را می خوانید: »ترامپ آن قدر از براندازی جمهوری اســامی 
ناامید شده که دنبال امتیاز 1۰۰ ساله گرفتن از ماست...این درخواست کامًا 
روشن می کنه که برای آمریكا یی ها مسئله جمهوری اسامی مطرح نیست. 
آن ها آینده ایران را هدف گر فته اند. در این شرایط هرکس از مذاکره دم بزنه 
یا جاهله یا وطن فروش...داداش این توافق  های 1۰۰ ساله برا نیم قرن پیش و 
قبــل ترش بود که قاجار و پهلوی تو ایران جوالن می دادن. االن با جمهوری 

اسامی طرفی که پهپادتو می زنه و نفتكش انگلیس رو توقیف می کنه«.

تعلیق حساب توییتر به جای توقیف نفتکش!
تعلیق حساب های کاربری ایرانی یک بار 
دیگر در توییتر خبرساز شده است. پس از 
ماجرای توقیف نفتكش انگلیسی، حساب 
کاربری جمعی از کاربران فضای مجازی 
در توییتر که در ارتباط با این ماجرا توییت 
زده بودند، تعلیق شده است! هرچند هنوز 
توییتــر موضع ر ســمی اش را درباره این 
ماجرا اعام نكرده، اما بسیاری از کاربران این شبكه اجتماعی معتقدند تعلیق 
 حساب های کاربری ایرانی در توییتر با فشار انگلیس اتفاق افتاده است. یكی 
از کاربران درباره تعلیق  حساب  های ایرانی نوشته است: »ما نفتكش ساسپند 
می کنیم اونا اکانت توییتر ساسپند می کنن«. کاربر دیگری هم نوشته است: 
»خلیج فارس، زمین و هرکسی رو که اراده کنیم و خاف قوانین ما عمل کنه 
توقیف می کنیم. اگر توییتر هم زمین ما بود این اتفاق می افتاد. با نبود شبكه 
ملی اطاعات، زمین رو از ما گرفتی آقای وزیر جوان و همچنین فرصت اقدام 

متقابل رو«.

 محمد تربــت زاده  ما آدم  ها گاهــی اوقات طوری 
خودمان را از چشــم دیگران می اندازیــم که تا 1۰۰۰ 
ســال بعد هم  تكه هــای خرد شــده مان از روی زمین 
جمع نمی شــود! مثل »علیرضا خمسه« که این روزها 
حســابی از چشم مردم افتاده و دیگر نه »بابا پنجعلی« 
دوست داشتنِی پایتخت به حساب می آید و نه »دلشاد« 
دستفروش در »جیب برها به بهشت نمی روند«. جوی 
که در پس اجرای استنداپ کمدی جنجالی آقای بازیگر 
در فضای مجازی راه افتاده، ثابت می کند علیرضا خمسه 
این روزها فقط »علیرضا خمسه« است؛ نه ذره ای بیشتر 
و نــه ذره ای کمتر! یعنی بازیگری با موهای فرفری، قد 
و قامت کوتاه و چهره ای که هیچ کجای آن نشــانی از 
»بابا پنجعلی« دوســت داشــتنی و »دلشاد« ساده دل 
دیده نمی شود. چهره ای که می تواند به قیمت خنداندن 
تماشاگران برنامه »خمسه شو« در کانادا، بیخیاِل تماِم 
عشــق و محبت هایی که در این  سال  ها از هموطنانش 
گرفته، آن ها را مردمی عصبی و تند مزاج معرفی کند که 

حتی از  سگ  های کانادایی هم خشن تر هستند!

 کال غ  های ِقرِقرو!
چند روز پیش کلیپ کوتاهی از استنداپ کردن علیرضا 
خمســه در یكی از شــهرهای کانادا در فضای مجازی 
منتشــر شــد. برای اینكه مثل بعضی روز نامه ها متهم 
نشویم به دشمنی با سلبر یتی ها یا جوسازِی جهت دار 
علیه این بندگان خدا، گفته های آقای خمســه در این 
برنامه کمدی را نعل به نعــل می آوریم: »این قدر هوا 
خوبه که روی خلق وخوی مردم هم تأثیر گذاشته. روز 
اولی که رســیده بودم، به جای تهــران که مردم همه 
عصبی اند و به هم فحش میــدن، ]این جا می گفتند[ 
صبح بخیر، روز خوبی داشته باشید، سام و... دقت کردم 
دیدم سگ هاشون هم همین جورن. وقتی رسیدم، رسماً 
یه سگ به من گفت: هلو، گود مورنینگ! )آقای بازیگر 
در اینجا صدای سگی که ظاهراً به او صبح بخیر گفته 
را در می آورد(. سگ های ایرانی پاچه می گیرند، کاغ ها 
هم به جای آنكه »قارقار« کنند، »قِرقِر« می کنند و بر 
ســر مردم،  خرابكاری می کنند )البته خمسه به جای 
»خرابكاری« از اصطاح دیگری اســتفاده می کند!(«. 
مابقی صحبت هــای علیرضا خمســه را می توانید در 
اینترنت پیدا کنید، چون قوانین مطبوعاتی دســت و 
بالمان را بسته و اگر ادامه  صحبت  های تقریباً منشوری 
بازیگر محترم کشورمان را نعل به نعل برایتان نقل کنیم، 

احتماالً کارمان به دادگاه مطبوعات می کشد!

 »خ« مثل »خمسه«
اگر از موج پیا م های توییتری که با توجه به شوخی های 
خارج از چارچوب علیرضا خمسه در برنا مه اش در کانادا 
معتقــد بودند آقای بازیگر ایران را برای همیشــه ترک 
کرده و قصد بازگشــت ندارد، بگذریم، بخش زیادی از 
پیام های توییتری حول محور توهین های خمســه به 

مردم کشورمان می چرخید. 
مثا یكی از کاربران فضای مجازی با هشتگ #خمسه در 
توییتر نوشته است: »قباً کانادا را جایگاه دزدان فراری 
همچون خاوری ها می پنداشتیم، ولی االن باید دریوزگان 
ویــزای اقامتی فرهنگی را هم به آن اضافه کنیم! دیروز 
چ مثل چمران می ساختیم ولی امروز باید برای ایرانیان 
مقیم کانادا، خ مثل خاوری، خ مثل خمســه و خ مثل 

خندوانه بسازیم!«

 انتقاد با چاشنی توهین
در مقابل دسته بزرگی از کاربران فضای مجازی که حسابی 
از خجالت علیرضا خمسه درآمد ه اند، دسته کوچكی هم 
وجود دارند که معتقدند آقای بازیگر پر بی راه هم نگفته 
است! این دســته از کاربران معتقدند استنداپ خمسه 
نقدی بوده اســت بر تند مزاجی ایرانی ها، اما حتی اگر 
انتقاد آقای بازیگر را توهین به خودمان تلقی کنیم، بازهم 
دلیلی برای این همه هیاهوی مجازی وجود ندارد، چون 
انتقاد با چاشنی توهین، بخشی از ذات استنداپ کمدی 
به حساب می آید. مگر کم بوده اند استنداپ کمدین های 
بزرگی که کشــور خودشان، ســبک زندگی مردمشان 
و ســكنات و وجنات اخاقی هموطنانشان را با چاشنی 
طنز به باد انتقاد گرفته انــد؟ نمونه اش »جرج کارلین« 
آمریكایــی، یكی از بزرگ ترین اســتنداپ کمدین های 
دنیا که با همین سبک در دهه هفتاد و هشتاد میادی 
نامش را ســر زبان ها انداخت. کارلین در آن سا ل  ها بی 
محابا عملكرد نظام ســرمایه داری در کشورش، سبک 
زندگی هموطنانــش، خصوصیات اخاقی آن ها و حتی 
اعتقادات مذهبی شــان را با چاشنی طنز و ادبیات خارج 
از چارچوب به باد انتقاد و تمســخر می گرفت، اما با این 
وجود هزاران نفر از مردم آمریكا و حتی سیاستمدارهای 
این کشور برای تماشای برنامه هایش سر و دست شكسته 
و ساعت ها جلو درهای بزرگ ترین سالن های آمریكا صف 

می کشیدند.
پیش از پاســخ به این پرسش که چرا استنداپ علیرضا 
خمسه زمین تا آسمان با استنداپ های خارجی بخصوص 
آمریكایی تفاوت دارد و اینكه چرا جرج کارلین می تواند با 
وجود توهین به هموطنانش، همچنان محبوب باشد اما 
خمسه نه؛ شاید بد نباشد به طور مختصر به این پرسش 

پاسخ دهیم که اصاً استنداپ کمدی چیست؟

 از زمان یونان باستان
چــون تا همیــن چند وقــت پیش »کمــدی« برای 
خیلی هایمــان خاصه می شــد در ســریال های طنز 
تلویزیونــی و جــوک گفتن در جمع  هــای خانوادگی، 
احتمــاالً خیال می کنیم اســتنداپ کمــدی پد یده ای 
جدید به حســاب می آید که احتماالً یک دهه بیشتر از 
عمرش نمی گذرد. اما اگر بی خیاِل ادعای کمی تا قسمتی 
اغراق آمیز تاریخدانانی که می گویند اســتنداپ کمدی 
نخستین بار در یونان باستان و جشن های »دیونیسوس« 
اجرا شده است شویم، سابقه استنداپ برمی گردد به قرن 
18 و 19 میادی. اســتنداپ کمــدِی آن روزها که در 
قالــب تئاترهای موزیكال در نقاط مختلف اروپا از جمله 
انگلیس برگزار می شــده، اما زمین تا آســمان با مفهوم 
امروزی استنداپ فاصله داشته است. استنداپ به معنای 
امروزی اش اما احتماالً از آمریكا و ســخنرانی  های طنز و 
مملو از نیش و کنایه های اجتماعی و سیاسی چهره های 
مختلف فرهنگی و هنری مثل »مارک تواین« در اواخر 

قرن 19 میادی آغاز شده است. 

 هجویات و کمدی سیاه
 متخصص های هنری، استنداپ کمدِی امروزی را این طور 
تعریف کرده اند: »نمایشــی از نوع کمدی که متشكل از 
یک فرد است و بدون وجود دیوار چهارم در مقابل حضار 
ایستاده و برای خنداندن آن ها تاش می کند«. منظور از 
دیوار چهارم، همان دیوار نامرئی است که میان تماشاگر و 
بازیگر قرار می گیرد. متخصص ها عاوه بر این، می گویند 

استنداپ اگر سخت ترین نوع نمایش نباشد، قطعاً یكی 
از دشــوارترین سبک های کمدی است، چراکه برخاف 
بازیگراِن یک نمایش معمولی، کسی که استنداپ می کند 
فقط وابســته به اســتعداد خودش است و همه چیز به 
توانایی شــخصی او برمی گردد. منظور اینكه یک بازیگر 
نمایشی عاوه بر اینكه دیالوگ و میزانسن دارد، یک تیم 
از بازیگــران دیگر هم همراهی اش می کنند که می تواند 
بــر آن ها تكیه کند، ولی اســتنداپ فقط روی یک نفر 
تمرکــز دارد که بخش زیــادی از برنامه اش حول محور 

»بداهه گویی« می چرخد.
اســتنداپ کمدِی امروز که پایه هایــش در دهه هفتاد 
و هشــتاد میادی در آمریكا شــكل گرفته، حسابی با 
موضوعات سیاســی، اجتماعی و مذهبی پیوند خورده و 
معموالً در قالب »هجو« و »کمدی سیاه« اجرا می شود. 
ویژگی کمدی هایی از این جنس بی پروایی در ادبیات، 
تابوشكنی و پرداختن به مسائل جنسی است. خیلی ها 
دلیل پیوند خوردن اســتنداپ کمدی بــا این مفاهیِم 
ناهنجار را شــكل گرفتن این نمایش در بارهای شبانه و 
کلوپ های محلی آمریكا می دانند که پاتوق آدم های نسبتاً 

ناجور به حساب می آید!

 پیتزا قورمه سبزی
حاال اگر قصد برگشــتن به ماجرای اســتنداپ علیرضا 
خمســه در کانادا را داشــته باشــیم، باید بگوییم این 
ماجرا، ماجرای همان کاغی اســت که می خواست راه 
رفتن »کبک« را تقلید کند، اما راه رفتن خودش را هم 
فراموش کــرد! این را از این بابت می گوییم که احتماالً 
آقای خمسه قصد تقلید از استنداپ کمدین های خارجی 
بخصوص جرج کارلین را داشــته، اما عــاوه بر اینكه 
بدجوری در تقلید از این استنداپ کمدین ها به جدول 
زده است، به قول یارو گفتنی شرم شر قی اش را هم کنار 
گذاشته تا فراموش کند که بعضی شوخی ها حتی اگر در 
کمد ی های سرتاسر دنیا هم مرسوم باشند، هیچ جوره 
با فرهنگ و پیشــینه ما ســنخیت ندارند. آقای بازیگر 
که تاشــش برای کپی برداری از استنداپ کمدین های 
بــزرگ دنیا در تک تک حرکات و شــوخی هایش موج 
می زند، انگار فراموش کرده دالیل اینكه »جرج کارلین« 
آمریكایی »هجو« و »ســیاه« اجــرا می کند و با وجود 
توهین و تمسخر هموطنانش با ادبیاِت زننده، همچنان 
محبوب ترین اســتنداپ کمدین این کشور به حساب 

می آید، ریشه در فرهنگ مردم این کشور دارد.
نمی شــود انگشــت اتهام را فقط به ســمت خمسه و 
استنداپش در کانادا گرفت، چون استنداپ در کشورمان 
آش شلم شوربایی به حساب می آید که اجراکنندگانش 
خیلی وقت هــا به علت تنا قض های شــدید میان ذات 
اســتنداپ کمدی و فرهنگ ایرانی دچار ســردرگمی 
می شــوند. نمو نه اش هــم برنامه »خندوانــه« و اجرای 
چهره هایی مثل »ژوله« که خیلی وقت ها با عبور از خط 
قرمزها، به هجویات، حرف های نامتعارف و شوخی های 
جنسی نزدیک می شــد. با تمام  این  ها اما انگار خمسه 
که یكی از اســتنداپ کمدین هــای برنامه خندوانه هم 
بوده اســت، بی خیاِل همه این مسائل، به سیم آخر زده 
و می خواهد مخاطبش را به ســبک استنداپ های هجو 
و سیاه خارجی بخنداند، اما نتیجه ترکیب شوخی های 
ایرانی با اســتنداپ خارجی چیزی شــده اســت توی 
 مایه های »پیتزا قورمه سبزی« که حتی شنیدن اسمش 
هم تو ذوق مخاطب می زند، چه برسد به طعم و مزه اش! 

 کلینیک  های ترسناک
رقیه توسلی: سرما در گرما، قصه ماســت. آنفلوانــزا گر فته ایم. بداحوالی مان را 
می کشانیم تا کلینیک. پزشک توی نســخه می آورد که تزریقات روی شاخش 
اســت.۴۰ دقیقه بعد به عنوان آخرین آمپول خور و ِســرم گیــر، درحال ترک 
درمانگاهیم و با صحنه ای که نباید مواجه می شــویم. دیدن پاستیک زباله های 
عفونی که کارمند درمانگاه آن ها را به عنوان آشــغال معمولی می گذارد جلوی 
در! تحت تأثیر صحنه ای که با آن مواجه شــدیم تصاویر پسماندهای عفونی را با 
شرح ماوقع منتشر می کنم توی کانال های خانوادگی و کاری.مشاهده بازخوردها 

به جانم می نشیند.
آفرینش: عمه جان دســت شما درد نكند اما نادانی بیشتر حال می دهد. خوش 

خیالی ام کو؟ من نادا نی ام را می خواهم.
ژورنالیست مؤنث: عجب فرخنده اید توی این بحبوحه اقتصادی؟ نابسامانی ها کی 

از پرداخت من و شما، کک اش گزید؟
پسرخاله طبیب: بی مسئولیتی برخی مطب ها دیگر جای الپوشانی ندارد. بهداشت 

شوخی بردار نیست و بنده طرِف حق ام... الخیر فی ماوقع.
ژورنالیســت مذکر: َدِم هر دوربین و قلمی کــه بخواهد گرهی باز کند از گره ها، 
گرم. باالخره دانشگاه، محیط زیست، استانداری، شهرداری و نظام پزشكی؛ یک 
کدامشان باید مدیریت به خرج بدهد و این بساط را بعد سال ها جمع و جور کند.

جاری جان: عكس  ها دیوانه ام کردند. نتوانســتم پیامــت را این طرف و آن طرف 
ارسال نكنم. ممنون که شبمان را خراب کردی و استارتش را زدی تا شب بقیه 

را هم، من خراب کنم.
روان شناس: جنگیدن برای دنیایی مطلوب تر، همیشه قابل ستایش است.

عمه سوســن: یا خدای قدوس و منزه... واقعاً جای مســئول بی تفاوت و متولی 
بی خیال کجاســت؟ به نظرم کار از دعا برای عاقل شــدن این مدیراِن توجیه گر 

گذشته. مگر عزل و نصب برای این وقت  ها نیست؟

پدر و مادر این بچه کیه؟!
فؤاد آگاه: قوه طنز مــا ایرانی ها، از 
قدیم جوری اســت کــه در بحران و 
آرامش، وسط تنگناها یا در اوج فراوانی 
و رفاه و خاصه با موقع و بی موقع، کاِر 
خودش را می کند. تحریم، سختی و 
بدبختی یا آرامش و... هم در کارکرد 

غددی که البد وظیفه شان ترشح آنزیم طنز و جوک در بدن و بلكه مغزمان است، 
تأثیر چندانی ندارد! یعنی در روزگار و ساعت هایی که تحلیلگران، سیاستمداران 
و کارشناســان و همچنین هموطنان فاقد قوه طنز، دارند از استرس و اضطراِب 
درگرفتِن جنگ میان ایران و آمریكا در خلیج فارس، دچار تشــنج می شــوند و 
خیلی هاشان وقتی می خوابند، تا صبح خواب نفتكش، پهپاد، ناو، ناوچه و ناوشكن 
می بینند، خیلی از کاربران طناز فضای مجازی، مشغول طنزآفرینی در این فضا 
و ارسال پیام »بی خیال لطفاً« برای تحلیلگران و کارشناسانی هستند که بیش از 
حد حرص و جوش می خورند. نتیجه ترشح غدد طنز برخی هموطنان در فضای 
مجازی را بخوانید: »میگن یه نفتكش انگلیســی وایساده سر دریای عمان سوت 
می زنه میگه تنگه هرمز نفتكش بگیریه دور بزنین... این نفتكش ها چرا ا ین قدر 
بی ســر و صاحابن؟ مثاً میگن نفتكش بریتانیایی که تحت مالكیت یه کمپانی 
سوئدی ست با پرچم استرالیا از عربستان نفت میبرده برای مالزی. خب معلومه که 

ایران جلوش رو میگیره ببینه پدر و مادر این بچه کیه باالخره...
گردش به راســت و سبقت خطرناک علت توقیف نفتكش انگلیسی اعام شده... 
فک کنم مأمورای موتور بگیر ســر میدون فلسطین رو فرستادن  #تنگه_هرمز 

نفتكش گیری و اال این حجم از توقیف طبیعی نیست!
االن سپاه تو تنگه هرمز داره با دست نفت میپاشه رو آب میگه بیوه بیوه بیوه بیوه، 

نفتكشا میان نزدیک تند تند میگیردشون...«

 مجازآباد
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ورزش
کاراته قهرمانی آسیا

 پورشیب، خاکسار 
و عباسعلی طالیی شدند

اصفهانی ها از تعویق لیگ برتر خبر داشتند

 سپاهان
تافته جدا بافته!

خطر منت گذاری 
در روایت تاریخ انقاب و دفاع مقدس اگر شور و شادی و حماسه رنگ غالب 
روایت نباشد، اتفاقی ساده اما مهیب رخ می دهد. یعنی اگر معنای حماسه و 
مجاهدت درست منتقل نشود تنها یک معنا باقی می ماند که همه پیكره روایت 
ناقص و غیر هنرمندانه را زیر می گیرد و نابود می کند و آن معنا »منت گذاری« 
است. منت گذاری مضمونی است که شاید در نیت مؤلف نباشد، ولی به خاطر 
ضعف بیان و عدم طراحی درســت شــاکله اثر هنری، این مضمون بر سایر 
مضامین می چربــد و هر اثری را مال خود می کند. روایت ناهوشــیار رنج و 
دشــواری ما را در موقعیت آنان که رنــج برده اند قرار نمی دهد، بلكه ما را در 
جایگاه کسانی که برخی برایمان رنج کشیده اند قرار می دهد و این گونه است 

اثر هنری و رسانه ای ناپخته، مضمونی جز منت گذاری را منتقل نمی کند.
اگر اثر هنرمندانه، رشــید و جدی باشد، ما در موقعیت آنان که دشواری ها و 
رنج ها را متحمل شــدند قرار می گیریم و در نهایت با این همذات پنداری به 
آگاهی تاریخی می رسیم و به آنان افتخار می کنیم و با آنان هم عهد و همزمان 

می شویم و این هم عهدی نتیجه اثر هنری رشید است. 
امــا اثر ناپخته و عجول از هنرمند ناوارد نمی تواند ما را به زمان واقعه ببرد 
و با ما از زمانی دیگر گفت و گو می کند و رنج ها را به رخ ما می کشــد و به 
اصطاح عوامانه در چشــم ما فرو می کند، نتیجه این رویكرد، گریز از عهد 
است و این نوع آثار هنری و رسانه ای ما را هرچه بیشتر از عهد با مجاهدان 
و شــهیدان دور می کنند. ما از تكرار بی هنرانه حرف خسته می شویم و از 
قیافه منت گذارانه اثر می رنجیم. این گونه اســت که آثار ناکامل و خام به 

ضد خود تبدیل می شوند.
ضرورتی نــدارد این روایت مربوط به واقعه ای دور باشــد، حتــی در روایت 
حماســه های نزدیک انقاب اســامی هم ماجرا همین است. آنان که به هر 
طریق در این وادی می کوشند باید بسیار هوشیار باشند و بكوشند تا با تحلیل 
درست و اطاعات کامل و با هنرمندی تمام روایت کنند وگرنه به عنوان راوی 
بــا منت گذاری اجر واقعه را از بین می برند و بــا ایجاد صدای تهی از معنای 
اصیل به غوغا و در نتیجه نشنیده ماندن واقعه ها کمک می کنند. راه نجات این 
است که هنرمند باید با مجاهدان و شهیدان هم عهد و همزمان شود تا بتواند 
غیرمتبخترانه و صمیمی و دقیق روایت کند و روایت او روایت نعمت باشد که 
مخاطب را به موضوع شكرگزاری می رساند نه حكایت منت که سبب کفران 

بیشتر مخاطب می شود.

فدراسیون به دنبال حقوق سرمربی تیم ملی

پیغام محرمانه تاج به ویلموتس
ماجرای قطع کمک های مالی وزارت ورزش و جوانان به 

فدراسیون فوتبال اتفاق جدیدی نیست اما تاکنون 
مهدی تاج به واسطه برخی مصلحت اندیشی های 
خاص ایــن موضوع را به صورت بی پرده و صریح 
بیان نكرده بود بــه این امید که با تغییر نظر وزیر 

فراینــد تزریق مالــی وزارتخانه بــه خزانه 
فدراســیون فوتبال حل و فصل شــود 
امــا انگار قرار نیســت این موضوع حل 
شــود.حاال که فدراســیون فوتبال در 
شرایط اضطرار قرار گرفته و چراغ قرمز 
برای فوتبال روشــن شده تاج و اعضای 
کابینه اش به صورت شفاف از ضرورت 

کمک دولــت به فوتبال 
خبر می دهند و مدعی 
شرایطی  چنین  با  اند 
اتفاقــات تلخــی رقم 

نظر  به  خــورد.  خواهد 
می آید فشار باشگاه ها از یک 
ســو برای پرداخت حقوق 

مادی شان از سازمان...

روزمره نگاری

منهای سیاست

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها
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»علیرضا خمسه« ادای »جرج کارلین« را در می آورد؟

 ُکمدین ها مثل َکبک 
راه نمی روند!

1011

گفت وگو با فریبا یوسفی مدیر نشست »یک ماه، یک کتاب« که به نقد آثار شاعران زن اختصاص دارد  

زنان شیوه های رشد ادبی را یافته اند 



10
یکشنبه 30 تیر 1398

 18ذی القعده 1440 21 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9018  

ورزشـــی
11

            یکشنبه 30 تیر 1398
 18ذی القعده 1440 21 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9018  

دژاگهبهجمعتراکتوریهاملحقمیشود
ورزش: به نقل از باشگاه تراکتور، با پایان دوره درمان اشکان دژاگه، این بازیکن 
طی تماسی با مدیرعامل باشگاه، اعالم کرد که به اردوی این تیم در ارزروم ملحق 
می شود که با نظر مصطفی دنیزلی، مقرر شد در ایران به جمع تراکتوری ها اضافه 
شــود.هافبک ملی پوش تراکتور، به دلیل مصدومیت جزئی که داشته از باشگاه 
درخواست استراحت بیشتر و کسب مرخصی کرده بود که با پایان دوره درمانش، 

همراه با سایر بازیکنان آماده شروع فصل جدید خواهد شد. 

رونماییازخریدجدیداستقالل 
ورزش: خرید جدید استقالل دیروز نخستین تمرینش را با این تیم برگزار کرد. 
آرش رضاوند بازیکنی است که مدتی است با اســتقالل قرارداد امضا کرده است 
اما چون به تیم ملی دعوت شده بود نتوانست در اردوی این تیم در کشور ترکیه 
شرکت کند.با این حال آرش رضاوند از دیروز به تمرینات استقالل در تهران اضافه 
شد.رضاوند بازیکنی است که اســتراماچونی او را برای پست مرکز زمین در نظر 
گرفته است و احتماالً به عنوان هافبک پشت مهاجم جانشین پاتوسی خواهد شد.

سینا حســینی: رئیس فدراســیون فوتبال چندی 
پیش اعالم کرد باشــگاه هایی که به هر دلیل مشکالت 
سخت افزاری و نرم افزاری داشته باشند چنانچه تا زمان 
از پیش تعیین شده مشــکالت خود را برطرف نکنند، 
از حضور در رقابت های لیگ برتر محروم خواهند شــد. 
پس از این اتفاق همــکاران مهدی تاج به تبع از تصمیم 
آقای رئیس به صورت کاماًل خودجوش اعمال فشــار به 
باشــگاه های لیگ برتری را ادامه دادند که تا لیگ را در 

موعد مقرر برگزار کنند.
رئیس فدراسیون فوتبال با ژســت های مختلف اصرار 
ورزید که رقابت های لیگ برتر در زمان تعیین شده برگزار 
خواهد شد تا باشگاه های حاضر در لیگ برتر بر این باور 
باشند که رقابت های لیگ مرداد ماه آغاز خواهد شد، این 
اتفاق سبب شد برنامه آماده سازی تیم ها نیز بر این اساس 
طراحی شود. اما درست زمانی که اردوهای آماده سازی و 
بدنسازی رو به اتمام بود اتفاق عجیبی رخ داد و مسئوالن 
فدراسیون به صورت نامحســوس و زیر پوستی زمزمه 
تأخیر در برگزاری رقابت های لیگ برتر در فصل نوزدهم 

را مطرح کردند.
در حالی که بسیاری از مربیان لیگ برتری از این تغییر 
ناگهانی برنامه ابراز نارضایتــی می کردند، خبر برپایی 
اردوی خارج از کشــور ســپاهان در یکی از کشورهای 
همســایه برای یک اردوی بلند مدت تمام معادالت را 

تغییر داد در حدی که برخی منتقدان باور داشــتند که 
ســپاهانی ها از تغییر برنامه آغاز لیگ خبردار بودند در 
حالی که سایر باشگاه بر این باور بودند که لیگ مردادماه 
آغاز خواهد شد! همین اتفاق سبب شد شائبه روابط پشت 
پرده برخی مسئوالن سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
با تیم اصفهانی بر ســر زبان ها بیفتد اما سکوت مدیران 
فدراسیون فوتبال نشان داد کسی تمایل به اظهارنظر در 

این ارتباط را ندارد.
حاال پرسش اینجاســت که چگونه سپاهانی ها اردوی 
خارج از کشور خود را برنامه ریزی کرده بودند در حالی 
که قرار بود مردادماه مسابقات لیگ نوزدهم آغاز شود؟ 
اگر قرار به تأخیر در برگزاری مســابقات لیگ برتر بود 
چرا باشــگاه های دیگر از این تغییــر ناگهانی خبردار 
نبودند؟ از طرفی علت موافقت با حضور ســپاهان در 
اردوی خارج از کشور چه بود در شرایطی که تیم هایی 
نظیر پدیده، نســاجی مازندران و فــوالد نیز خواهان 
برگزاری اردوی خارجی بودنــد اما مجوز الزم به آن ها 

داده نشد؟
به وجود آمدن این ابهامات و سکوت مسئوالن سازمان 
لیگ و فدراسیون فوتبال در برهه کنونی فضای متفاوتی 
را در فوتبــال ایران به وجود آورده اســت، که قطعاً این 
ماجرا می تواند در ادامه لیــگ جنجال های فراوانی را به 

وجود آورد.

ورزش: در حالی که افشین داوری سرپرست فدراسیون 
والیبال در حاشــیه مجمع عمومی این فدراســیون در 
مشهد اعالم کرد نماینده خراسان در لیگ قطعاً تیم پیام 
است علی شیخ االســالمی، مدیرعامل این تیم خبر از 
معرفی سرمربی مد نظر خود طی امروز و فردا داد. وی در 
مورد ادامه همکاری با جبار قوچان نژاد هم تصریح کرد: 
»از ایشان برنامه خواستم که نه جواب تماس من را داد و 
نه برنامه ای برای ادامه همکاری ارسال کرده لذا با گزینه 
مد نظر خود وارد مذاکره شده ایم تا بتوانیم زودتر فرایند 

یارگیری را آغاز کنیم.« 
وی در واکنش به آماده شــدن تیم دیگری در مشــهد 
برای حضور در لیگ برتر گفت:» تا جایی که مسئوالن 
فدراسیون اعالم کردند و ما می دانیم خراسان رضوی یک 
سهمیه در لیگ برتر دارد که آن هم به نام سبزجامگان 
پیام اســت. ما هم در حال آماده شــدن بــرای حضور 
قدرتمند در مسابقات هســتیم. با اسپانسرهای مد نظر 
هم به توافقات خوبی دســت پیدا کردیــم و با معرفی 
سرمربی وارد فاز آماده سازی می شــویم که زمان را از 

دست ندهیم«.
جالب اینکه در همین حال جبــار قوچان نژاد که ظاهراً 
در حال آماده کردن تیم دیگری اســت اعالم کرد: »بنا 
بر دغدغه ای که جامعه والیبال داشــت و صحبت های 

مسئوالن شهری، با بعضی بازیکنان که به والیبال استان 
می توانند کمک کنند، به توافق رســیدیم تا با  وجود از 
دست  دادن زمان، مشهدی ها ســال آینده ضرر نکنند 
و پس از اعالم باشــگاه جدید، مدیریت باشگاه می تواند 

درخصوص این افراد تصمیم بگیرد«.
بد نیست بدانید در حالی که تیم های سوپرلیگی تنها تا 
15مرداد برای ثبت نام در لیگ برتر و تسویه بدهی های 
خود زمان دارند خراسان رضوی با وجود مشخص نشدن 
تکلیف هیئت والیبالش و داشتن تنها یک سهمیه دو تیم 

در حال آماده شدن برای لیگ دارد. 
همین اتفاقات باعث شــده که معاون توســعه ورزش 
قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش  و  جوانــان والیبال 
خراسان رضوی را در خصوص باشــگاه ها و حضورشان 
در لیگ برتر بی ثبات بداند و بگوید: خراسان رضوی هر 
سال با نامي جدید در لیگ برتر حضور پیدا مي کند و بدتر 
اینکه در میانه  راه اسپانسر تغییر مي کند یا نامش را عوض 
مي کنند. این عوامل به درون استان مربوط مي شود که 
براي اسپانسر خود و کسي که مي خواهد سرمایه گذاري 

کند ثباتي به وجود آورند. 
باید منتظــر ماند و دید کــه آیا تیم جبــار قوچان نژاد 
می تواند کسب سهمیه کند و یا تیم سبزجامگان با پیدا 

کردن اسپانسری محکم وارد رقابت ها می شود.

ورزش: شنیده می شود کالدرون می خواهد پرســپولیس را به آرایش 
1-3-2-4 برگردانــد.در این آرایــش احتماال چهار دفــاع فصل قبل 
پرسپولیس)شیری، حسینی،شجاع و نادری( در لیگ نوزدهم هم کنار هم 
قرار می گیرند. با این تفاوت که حاال یک رقیب مطمئن و با توانایی بازی در 

دو پست، به نام محمد انصاری  هم به لیست مدافعان پرسپولیس برگشته 
است. همچنین با باال رفتن سن سیدجالل، بعید نیست بعد از چند هفته و 
با هماهنگی بازیکن ها، کالدرون به فکر بازی دادن به کنعانی زادگان بیفتد تا 

فقط در بازی های حساس از جالل حسینی استفاده کند.
دو هافبک دفاعی پرسپولیس مشخص است؛ کامیابی نیا و نوراللهی کنار 
هم قرار می گیرند و محسن ربیع خواه هم نیمکت نشین این دو می شود. در 
پرسپولیس برای سه بازیکن پشت مهاجم ترافیک سنگینی شکل گرفته 
است. احتماال این تیم با ترابی، امیری و احمدزاده فصل را شروع می کند، 

تا با بهبود مصدومیت بشار رسن، این بازیکن در پست هافبک تهاجمی به 
ترکیب پرسپولیس برگردد. در شرایط فعلی احمدزاده محتمل ترین گزینه 
رفتن به نیمکت است، ولی باید دید تا زمان بازگشت رسن کدام بازیکن 
کیفیت پایین تری ارائه می دهد. همچنین مهدی شریفی، سیامک نعمتی 
و امید عالیشاه هم دیگر گزینه های احتمالی بازگشت به ترکیب هستند. در 
این میان شانس نعمتی برای حضور در ترکیب کم نیست و احتمال دارد از او 
به جای احمدزاده استفاده شود. در خط حمله هم تا زمانی که خرید مهاجم 

قطعی نشود، علی علیپور بدون رقیب، مسئول گل کردن توپ هاست.

امیرمحمد سلطان پور: تیم ملی الجزایــر در بامداد روز 
شنبه با پیروزی 1-0 مقابل سنگال به عنوان قهرمانی جام 
ملت های آفریقا در سال 2019 دست یافت. بغداد بونجاح 
خیلی زود قبل از اینکه بازی به دقیقه دوم برسد دروازه سنگال 
را باز کرد و روباه های صحرا موفق شدند تا پایان بازی بخوبی 
از پیش افتادگی خود دفاع کرده و کمتر به حریف موقعیت 
گلزنی دهند. سنگال در نیمه دوم حتی شرایط بازی خود را 
بهبود نیز بخشید اما این دفاع قدرتمند الجزایر بود که در 
نهایت باعث پیروزی این تیم شد.این دیدار یادآور بازی حدود 
سه هفته پیش دو تیم در دور گروهی همین مسابقات بود 
که آنجا هم الجزایر با یک گل مقابل حریف خود پیروز شده 
بود. این نخستین قهرمانی الجزایر از آفریقای شمالی از سال 

1990 تاکنون است.
الجزایر برای این بازی انگیزه های بســیار زیادی داشــت، 
مسابقه را قدرتمندانه  شروع کرد و زیر 80 ثانیه با ضربه ای 
که بونجاح زد و در بین راه به سلیف سانه برخورد کرد دروازه 
آلفرد گومیس را باز کرد. این بهترین زمانبندی ممکن برای 
بازگشت بونجاح به روند گلزنی در این مسابقات بود چون او 
از همان بازی نخست مقابل کنیا که گلزنی کرده بود در ادامه 

تورنمنت مقابل دیگر مدافعان تیم ها ناکام بود.
این گل زودهنگام ضربه بســیار بدی برای سنگال به نظر 
می آمد و این تیم زمان زیادی را صرف کرد تا دوباره خود را 

در زمین پیدا کند. شاید موقعیت گلزنی در این بازی آنچنان 
برای دو تیم به وجود نیامد امــا صحنه های جالب توجه و 
دراماتیک زیادی داشــت. اندک زمانی قبل از پایان نیمه 
اول مهدی زفان مدافع الجزایر با اسماعیل سار از سنگال در 
محوطه جریمه درگیر شد و بازیکن حریف را به زمین انداخت 
و خوش شانس بود که بر علیه الجزایر پنالتی اعالم نشد. با به 
صدا در آمدن سوت پایان بازی بازیکنان دو تیم در راه رفتن به 
تونل رختکن با یکدیگر درگیری شدید پیدا کردند که توسط 
مسئوالن و داوران از هم جدا شدند.نیمه دوم الجزایر به دفاع 
مستحکم خود ادامه داد و سانه تازه در دقیقه 57 موفق شد 
نخستین ضربه خطرناک خود را بزند. سه دقیقه بعد صحنه 
دراماتیک دیگری در بازی اتفاق افتاد یعنی جایی که سنگال 
به خاطر خطای هند تقریباً واضح الجزایری ها، صاحب ضربه 
پنالتی شد اما داور بعد از بررسی VAR این پنالتی را مردود 
اعالم کرد.نقش ریاض ماحرز معروف ترین ستاره الجزایر نیز 
در کسب قهرمانی این تیم واضح بود. او در نیمه نخست بازی 
خوبی را از خود به نمایش نگذاشت اما در نیمه دوم با حفظ 
توپ و حرکات تکنیکی بارها باعث شد که بازیکنان سنگال بر 
روی او خطا کرده تا بتوانند از این خطاها برای به دست آوردن 
نظم دفاعی و از نفس انداختن بازی استفاده کنند.الجزایر 
قهرمان جام ملت های آفریقا شد و کمتر کسی است که فکر 

می کند آن ها شایسته این قهرمانی نبودند.

سینا حسینی: ماجرای قطــع کمک های مالی وزارت 
ورزش و جوانان به فدراســیون فوتبــال اتفاق جدیدی 
نیســت امــا تاکنون مهــدی تاج بــه واســطه برخی 
مصلحت اندیشــی های خاص این موضوع را به صورت 
بی پرده و صریح بیان نکرده بــود به این امید که با تغییر 
نظر وزیر فرایند تزریق مالی وزارتخانه به خزانه فدراسیون 
فوتبال حل و فصل شود اما انگار قرار نیست این موضوع 
حل شود.حاال که فدراسیون فوتبال در شرایط اضطرار قرار 
گرفته و چراغ قرمز برای فوتبال روشن شده تاج و اعضای 
کابینه اش به صورت شــفاف از ضرورت کمک دولت به 

فوتبال خبر می دهند و مدعی اند با چنین شرایطی 
اتفاقات تلخی رقم خواهد خورد. 

به نظر می آید فشار باشگاه ها از یک سو برای 
پرداخت حقوق مادی شــان از سازمان لیگ 
در پروســه مالی تبلیغات محیطی و اعمال 
فشار کادر فنی جدید تیم ملی برای پرداخت 

دستمزد از سویی دیگر عرصه را بر مدیران 
فوتبال حسابی تنگ کرده است.
همزمان با این اتفاق شایعه قهر 

ویلموتس سرمربی بلژیکی 
تیم ملی تمــام معادالت 
حاکم را به هم ریخت. 
هرچند فدراسیون این 
شــایعه را به سرعت 
نــور تکذیــب کرد 
تــا حواشــی کاذب 
پیرامــون کادر فنی 
تیم ملی را مدیریت 
کند اما به نظر می آید 

ســرمربی تیــم ملی 
بــه همــان درد کارلوس 

کی روش گرفتار شــده و حاال 
برای مدیریــت فوتبال ایران 
پیغــام فرســتاده از زمان 
تعیین شده برای پرداخت 
دســتمزدش مدت زمان 

زیادی گذشته است و چنانچه حقوق معوقه وی پرداخت 
نشود او در محل کار خود حاضر نخواهد شد.

حاال شدت رایزنی ها افزایش پیدا کرده، پول های بلوکه 
شده فدراســیون فوتبال نزد فیفا به واسطه تحریم های 
ایاالت متحده آمریکا کار را برای مهــدی تاج و مدیران 
فدراسیون فوتبال سخت کرده اســت، اما آن ها دست از 
تالش برنداشــته اند و با پیگیری های حقوقی به دنبال 

وصول بخشی از پول های بلوکه شده خود هستند.
با این تفاسیر رسانه های خبری با دستیابی به اطالعات 
مرتبط با این پرونده خبر قهر ویلموتس را پیگیری کردند و 
رئیس فدراسیون فوتبال با ارسال پیغامی محرمانه به 
سرمربی بلژیکی از وی خواست موضوع را فعاًل 
رسانه ای نکند چون ممکن است با این اتفاق 
پروســه پرداخت با تأخیر بیشتری رو به رو 
شود.از این رو سایت فدراسیون فوتبال بدون 
اینکه توجهی به اخبار موجود در رسانه های 
گروهی و شبکه های اجتماعی داشته باشد، 
مصاحبه ای از قول سرمربی تیم ملی منتشر 
کرد و نظر وی را درباره قرعه کشــی 
رقابت های مقدماتــی جام جهانی 
2020 قطر را منتشر کرد تا با این 

ترفند موضوع را کنترل کند.
اما نکتــه مهم این اســت اگر 
دســتمزد ســرمربی تیم ملی 
در زمان اعــالم شــده به وی 
صورت نپذیرد دوباره همان آش 
و همان کاسه اســت. البته این 
بار با شــدت عمل بیشتری که 
این اتفــاق می توانــد جرقه 
اختالف میــان کادر فنی و 
مدیریت فدراســیون را به 
دنبال داشته باشد تا دوباره 
خانواده فوتبال شــاهد 
راه افتادن جنگ های 
زرگری همانند دوره 

کی روش باشند.

اصفهانی ها از تعویق لیگ برتر خبر داشتند

سپاهان،تافتهجدابافته!
جنگ بر سر کسب سهمیه لیگ برتر والیبال در خراسان باال گرفت

سرمربیپیامامروزمعرفیمیشود؟
قهرمانی در ملت های آفریقا پس از 29 سال

جامبهالجزایررفت
فدراسیون به دنبال حقوق سرمربی تیم ملی

پیغاممحرمانهتاجبهویلموتس
ضد  حمله

برگزاری قرعه کشی جام شهدا 
سایپا حریف پرسپولیس شد

ورزش: چهارمین دوره رقابت های جام شــهدا که قرار است با حضور 
تیم های پرسپولیس، ســایپای تهران، فوالد خورستان و ماشین سازی 
تبریز در روزهای دوم تا چهارم مرداد ماه 98 در ورزشگاه شهدای شهر 
قدس برگزار شــود، صبح دیروز در محل اتحادیه باشگاه  ها قرعه کشی 
شد.بر این اساس تیم های ماشین سازی و فوالد خوزستان بازی نخست 
این رقابت  ها را برگزار خواهند کرد و همچنین دو تیم سایپا و پرسپولیس 

با یکدیگر مصاف خواهند داشت.

قطبی به چین رفت
ورزش: سرمربی فصل گذشته فوالد خوزستان هدایت یک تیم چینی 
را بر عهده گرفت.افشــین قطبی که نیمه دوم فصل گذشــته هدایت 
تیم فوتبال فوالد خوزســتان را برعهده داشــت، بار دیگر هدایت تیم 
شیجیاژوانگ اِوربرایت در لیگ دسته اول چین )دومین سطح باشگاهی 
این کشــور( را عهده دار و جانشین یاســین پتروف بلغارستانی در این 

تیم شد.

 درخواست استقالل
 از بازیکنی که استراماچونی نخواست

ورزش: مسئوالن باشگاه استقالل به روح اهلل باقری اعالم کردند وی تیم 
جدیدش را معرفی کند تا او را بــه صورت قرضی منتقل کنند. روح اهلل 
باقری باز هم دیروز به باشگاه استقالل رفت تا رضایت نامه اش را از این 
تیم دریافت کند اما وی باز هم موفق به این کار نشد.مدیرعامل باشگاه 
استقالل در دیدار با باقری به وی اعالم کرده تا تیم جدیدش را مشخص 
کند. این در حالی است که استراماچونی باقری را نخواسته اما مسئوالن 
استقالل در نظر دارند از انتقال دائم باقری مبلغی را بدست آورند و یا وی 

را به صورت قرضی به تیم های خواهانش بدهند.

جهانبخش در صدر 20 بازیکن گران قیمت 
تاریخ برایتون

ورزش: هافبک ملی پوش کشــورمان در صدر فهرســت 20 بازیکن 
گران قیمت تاریخ باشــگاه برایتون انگلیس قرار گرفت. سایت خبری 
باشــگاه برایتون انگلیس دیروز 20 خرید گران قیمت تاریخ باشگاه را 
معرفی کرد که علیرضا جهانبخش، هافبک ملی پوش کشورمان با 17 

میلیون پوند در صدر گران قیمت ترین ها قرار گرفت.

منهای فوتبال

حمایت رسول خادم از دبیر
ورزش: رســول خادم که 9 ماه قبل از ریاســت فدراسیون کشتی 
استعفا داد، چند روز قبل سرانجام جانشین خود را شناخت. علیرضا 
دبیر که در دو دهه اخیر چه در کشتی و چه در شورای شهر با رسول 
خادم در ارتباط بوده، حاال با حمایت رئیس سابق مواجه شده است. 
رئیس سابق فدراسیون کشتی بعد از مدت ها سکوت خود را شکسته 
و به حمایت از علیرضا دبیر پرداخته است: »مسئولیت علیرضا دبیر، 
مسئولیت سنگینی اســت و باید به وی زمان داد و انتظارات را از او 
کم کرد تا بتواند برنامه ریزی کند. کسانی که از دبیر حمایت کردند، 
توقعات خود را از او کم کنند. کشــتی گرچه به دلیل جایگاهش به 
عنوان ورزش ملی، موضوع بزرگی است، اما ظرفیت هاِی اجرایی اش 
محدود اســت. نباید رئیس فدراســیون را تحت فشــاِر انتظارات 

گذاشت«.

رئیس وزنه برداری چرا به فدراسیون نمی رود؟!
ورزش: علی مرادی روز 1۶ تیرماه در انتخابات فدراسیون وزنه برداری 
به عنوان رئیس جدید انتخاب شــد و بیشــتر آرا در رقابت با سایر 
کاندیداها را بدســت آورد. در حالی که کســب 22 رأی از 43 رأی 
ممکن بعد از مجمع انتخاباتی با اعتراض برخی از کاندیداها همراه 
شده بود، مسئوالن وزارت ورزش در روزهای اخیر بارها اعالم کرده اند 
کسب 22 رأی در این انتخابات برای معرفی رئیس کافی بوده و امکان 

ابطال انتخابات وجود ندارد.
با وجود اینکــه وزارت ورزش به شــایعات به وجود آمده، پاســخ 
اینچنینی داده، اما بعد از گذشت حدود دو هفته هنوز هم فدراسیون 
وزنه برداری با سرپرست اداره می شود و حکم علی مرادی توسط وزیر 

ورزش امضا نشده است.
عدم معارفه رسمی علی مرادی برای شروع دوره چهار ساله خود باعث 

شده بعضی امور در وزنه برداری در بالتکلیفی محض قرار بگیرد. 

محرومیت از نقل  و انتقاالت به والیبال هم رسید!
ورزش: مدت هاســت که دراگان تراویسا، پاســور ایتالیایی سابق 
شــهرداری ارومیه روی صفحه اینســتاگرام خود و در رسانه های 
بین المللی علیه والیبال ایران صحبت هایی را مطرح می کند و دلیلش 

هم طلبی است که از باشگاه شهرداری ارومیه از سه سال قبل دارد.
بر اساس گزارشی که روزنامه »گاتزتا دلو اسپرت« ایتالیا منتشر کرده، 
باشگاه شــهرداری ارومیه به خاطر عدم پرداخت مطالبات دراگان 
تراویســا و البته پدرش که به عنوان سرمربی در این باشگاه فعالیت 
داشته، به محرومیت از نقل و انتقاالت بین المللی محکوم شده است.

ورزش: پرونده تیم ملــی کاراته ایــران در رقابت های 
قهرمانی آسیا در بخش انفرادی با سه طال، دو نقره و چهار 
برنز بسته شــد. در ادامه این رقابت ها که با حضور 330 
کاراته کا از 31 کشــور به میزبانی ازبکستان در تاشکند 
جریان دارد، کاراته کاهای کشورمان موفق به کسب سه 
مدال طال شدند. طراوت خاکسار، حمیدعباسعلی و ذبیح 

اهلل پورشیب مدال های طالی ایران را کسب کردند.
تیم ملی کاراته ایران تا کنون موفق به کســب سه مدال 

طال توسط خاکسار، عباسعلی و پورشیب، دو نقره توسط 
علیپور و کاتای تیمی بانوان و چهار مدال برنز توسط بهمن 
عسگری، سجاد گنج زاده، فاطمه صادقی و کاتای تیمی 

مردان شده است.
ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی، سارا بهمنیار در 
وزن 50- کیلوگرم، زهرا یــاوری در وزن ۶8- کیلوگرم، 
رضا روشــن در وزن 55- کیلوگرم و مجید حسن نیا در 

وزن ۶0- کیلوگرم نیز توفیقی در کسب مدال نداشتند.

ورزش: مالک باشگاه پدیده شهر خودرو خراسان به هواداران 
این تیم مشهدی این اطمینان خاطر را داد که بازیکنی توانمند 
را جذب خواهند کرد. به نقل از سایت رسمی پدیده شهر خودرو 
خراسان، فرهاد حمیداوی درباره شایعه مذاکره این باشگاه با 
برخی بازیکنان همچون رفیعی، باقری و همام گفت: ما نفرات 
مختلفی را مدنظر داریم و هر روز نیز در رســانه ها صحبت 
از مذاکره ما با بازیکنان جدیدتری هم می شــود، اما درباره 
بازیکنانی که مطرح شد باید بگویم در حال بررسی هستیم. 

درباره رفیعی و همام نیز باید بگویــم فعاًل صحبتی با آن ها 
نداشته ایم. حمیدوای همچنین در گفت وگو با مهر در واکنش 
به ادعای مدیرعامل استقالل درباره پراهیچ، گفت: مدارک ما 
قابل ارائه است. هم آبان ســال گذشته استعالم کردیم و هم 
فروردین امسال به فیفا ایمیل زدیم. به فیفا گفتیم طلب پراهیچ 
را تهاتر کند که اعالم کردند نمی توانیم. اینکه آقای فتحی االن 
می گوید ما این کار را کردیم خیر؛ این طور نیست. ما فروردین 

ماه موافقتش را از فیفا گرفته بودیم.

کاراته قهرمانی آسیا

پورشیب،خاکساروعباسعلیطالییشدند
مشکل پراهیچ را سال گذشته رفع کردیم

حمیداوی:مذاکرهایباهمامورفیعینداشتیم

ترکیب احتمالی پرسپولیس در فصل جدید

ترافیِکخطرناکتیمکالدرون
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آگهی تغییرات شرکت رنگین دانه آفاق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 41442 و شناسه ملی 10380573100

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��مت اعضاء هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل تعیین 
گردیدند: -آقای حمیدرضا رس��تگارمقدم به کدملی 0940852098به سمت رئیس هیئت مدیره -آقای علیرضا رستگارمقدم به کدملی 
0940816245به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره -آقای احمدرضا رس��تگارمقدم به کدملی 0942945670 به س��مت عضو هیئت مدیره 
-آقای سیدحسین حسینی به کدملی 0932070809 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور رس��می و بانکی با امضاءمدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد 

بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534557(
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آگهی تغییرات شرکت پنبه پاک کنی صنعتی مروارید وش گناباد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 212 و شناسه ملی 10380037118

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,11,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار قدس 
جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. - موسسه حسابرسی تالش ارقام حس��ابداران رسمی به شناسه ملی 10100560383به عنوان 
بازرس اصلی ، آقای ناصر زمانی به ش��ماره ملی 0919284051 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 

ترازنامه و سود و زیان و صورتهای مالی سال منتهی به 96,12,29 مورد تصویب مجمع واقع شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )534529(

س
,9
80
51
45

آگهی تغییرات شرکت اطلس افروز شرق شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 20463 و شناسه ملی 10380359711

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,03,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - موارد ذیل به موضوع ش��رکت الحاق 
گردید و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: رش��ته س��اختمان و ابنیه: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به س��اخت ساختمانها 
و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، س��نگی، بتنی و فلزی، س��ازه های س��اختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کش��ی، اجرای پیاده رو ها و       
به��ره ب��رداری از موارد ف��وق . رش��ته آب: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، س��دها و س��اختمان نیروگاه آبی، س��ازه های 
هیدرولیکی و تونل های آب و مخازن آب و ش��بکه های توزیع آب ، تاسیس��ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، خطوط 
انتقال آب ، ایس��تگاههای پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، ش��بکه های جمع اوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال آب و ش��بکه های آبیاری 
و زهکش��ی، سازه های دریایی و س��احلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی)سیویل( تصفیه 
خانه های آب و فاضالب و بهره برداری از موارد فوق. رشته صنعت و معدن: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات 
صنایع غذایی، صنایع تبدیلی، نس��اجی، پوش��اک، چرم، چوب، شیش��ه، س��لولزی، کانه آرایی، اس��تخراج، فرآوری، متالوژی استخراجی ، 
ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع پتروش��یمی، ش��یمیایی، کانی غیرفلزی، صنایع س��نگین، معدنی، صنایع فلزی) آهن و فوالد، 
غیرآهنی و فرآورده های فلزی( ، س��ازه های صنعتی ) به جز س��ازه های س��اختمانی (، تجهیزات هیدرومکانیک، کارخانجات ابزارآالت و 
ماش��ین ها، تاسیس��ات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی و دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل، خطوط انتقال مواد در 
کارخانجات، بهینه س��ازی مصرف انرژی، اتوماس��یون صنعتی ش��امل کنترل، ابزار دقیق، مانیتورینگ، میترینگ، اسکادا و بهره برداری 
از م��وارد فوق. رش��ته نی��رو: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولی��د، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، ش��بکه های برق و 
تاسیس��ات برقی، پس��ت های توزیع و الکترونیک عام و خاص و بهره برداری از موارد فوق. رش��ته تاسیس��ات و تجهیزات: در برگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ش��بکه گازرس��انی ش��هری، تاسیس��ات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های س��رد کننده ساختمان، 
تاسیسات و تجهیزات ساختمان ) آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک ، 
وسایل انتقال ) آسانسور پله برقی ( سیستم های خبر و هشدار دهنده ، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم 
های ارتباطی ، ش��بکه های رایانه ای س��اختمان، ماسه پاشی) سندبالست( ، حفاظت کاتودی، پوشش )الینیگ( و ایستگاههای پمپاژ آب و 
فاضالب کوچک و بهره برداری از موارد فوق. رشته ارتباطات و فناوری اطالعات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بخش ICT شامل 
مخابرات صوتی، تصویری و داده ای ، س��اخت ایس��تگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع ش��بکه های زیرساختی و خدماتی 
ش��امل پس��تی، مخابراتی، شبکه های انتقال سیمی، بی س��یم، رادیو، تلویزیون و ش��بکه های ماهواره، اینترنت و اینترانت و نظایر آن 
و به��ره ب��رداری و نگهداری از موارد فوق. رش��ته نفت و گاز: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیس��ات س��رچاهی و خطوط لوله 
جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پاالیشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن 
ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن و 

بهره برداری و نگهداری از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534509(
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آگهی تغییرات شرکت خطوط لوله آب و گاز زنگان شرکت با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 186 و شناسه ملی 10460013485
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396,09,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس مقدم به شماره ملی 6159327453 
که دارای 161500000ریال س��هم الش��رکه می باش��د بموجب س��ند صلح به ش��ماره 35310 مورخ 96,08,22 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 
28 حوزه ثبتی خرم دره )120000000ریال( از س��هم الش��رکه خود را به خانم اکرم امجدی به کد ملی منتقل و مقدارس��هم الش��رکه خود را به 
مبلغ41500000 ریال کاهش داد. - آقای عباس مقدم به شماره ملی 6159327453 که دارای 41500000 ریال سهم الشرکه می باشد بموجب 
س��ند صلح به ش��ماره 35310 مورخ 96,08,22 صادره از دفتراس��ناد رس��می ش��ماره 28 حوزه ثبتی خرم دره )17400000ریال( از سهم الشرکه 
خود را به خانم راضیه مهدوی ابهری به کد ملی 0386269610 و مقدارس��هم الش��رکه خود را به مبلغ24100000 ریال کاهش داد. -آقای عباس 
مقدم به ش��ماره ملی 6159327453 که دارای 24100000 ریال س��هم الش��رکه می باشد بموجب سند صلح به ش��ماره 35310 مورخ 96,08,22 
صادره از دفتر اس��ناد رس��می ش��ماره 28 حوزه ثبتی خرم دره )2050000ریال( از س��هم الش��رکه خود را به آقای غالمحسین باغبان به کد ملی 
4569439403 منتقل و مقدارسهم الشرکه خود را به مبلغ22050000 ریال کاهش داد. -آقای عباس مقدم به شماره ملی 6159327453 که 
دارای 22050000 ریال سهم الشرکه می باشد بموجب سند صلح به شماره 35310 مورخ 96,08,22 صادره از دفتراسناد رسمی شماره 28 حوزه 
ثبتی خرم دره )20000000ریال( از س��هم الش��رکه خود را به آقای مجتبی وهابی خرمی به کد ملی 6159906283 منتقل و مقدارس��هم الش��رکه 
خود را به مبلغ 2050000 ریال کاهش داد. -آقای عباس مقدم به شماره ملی 6159327453 که دارای 2050000 ریال سهم الشرکه می باشد 
بموجب س��ند صلح به ش��ماره 35287 مورخ 96,08,22 صادره از دفتراسناد رسمی شماره 28 حوزه ثبتی خرم دره )2050000ریال( تمامی سهم 
الشرکه خود را به آقای حمید جلفائی به کد ملی 6159713337 منتقل و از شرکت خارج شد - اسامی آخرین شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان 
بشرح ذیل میباشد: 1� آقای غالمحسین باغبان دارای 120000000 ریال سهم الشرکه 2- آقای حمید جلفائی دارای 120000000 ریال سهم الشرکه 
3- خانم راضیه مهدوی ابهری دارای 120000000 ریال سهم الشرکه 4- خانم اکرم امجدی دارای 120000000 ریال سهم الشرکه 5- آقای مجتبی 

وهابی خرمی دارای 20000000 ریال سهم الشرکه .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره )537017(
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نور فرداد زنگان درتاریخ 1398,04,24 به شماره ثبت 12547 به شناسه ملی 14008470821
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات بازرگانی شامل 
خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز ، کلیه امور بازرگانی اعم از منقول و غیرمنقول ، عقد قرارداد با تجار و شرکتهای معتبر داخلی 
و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی موسسات و شرکت های داخلی و خارجی، افتتاح حساب بانکی بنام شرکت اعم از ارزی و ریالی و اخذ وام و اعتبارات 
ارزی و ریالی و مشارکت با کلیه بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و گشایش اعتبار اسنادی و ال سی بنام شرکت در داخل و خارج از کشور ، 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در کلیه نمایشگاه ها در داخل و خارج از کشور، ایجاد شعب 
در داخل و خارج از کشور، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در بخش های بازرگانی و صنعتی و معدنی و کشاورزی و تولیدی 
و عمرانی و غیر عمرانی، انجام عملیات و جمع آوری و نگهداری و تبدیل، طبقه بندی و بس��ته بندی،پخش و فروش و تهیه مواد اولیه و کلیه کاالهای 
مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان ، شهرستان 
زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، بازارباال ، کوچه )بازارقیصریه( ، خیابان امام خمینی ، پالک -150 ، طبقه همکف کدپستی 4517644775 سرمایه 
ش��خصیت حقوقی عبارت اس��ت از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان س��هم الشرکه هر یک از ش��رکا آقای متین قلم چی به شماره ملی 4270267895 
دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا قلم چی به شماره ملی 4284697048 دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
متین قلم چی به ش��ماره ملی 4270267895و به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدرضا قلم چی به شماره ملی 4284697048و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای متین قلم چی با سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )537013(
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آگهی تغییرات شرکت آرمان مشعل پیشرو شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 12502 و شناسه ملی 14008380100

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1398,03,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : *1- آقای مهدی نظ��ری با کدملی 
4281406816 به س��مت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره 2- خانم س��مانه ملکی با کدملی 4271069094 به س��مت 
عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره ) خارج از شرکت ( 3- آقای مسعود رابطی با کدملی 4270267143 به سمت 
عض��و هیئ��ت مدی��ره- عضو اصلی و مدیر عامل ) خارج از ش��رکت ( برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. *کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و                      
تعهد آور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها، عقود اس��المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای مهدی 

نظری با سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )537011(

آراء هيات حل اختالف 
موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى در اجراى ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در هيات مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى 

ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت 148  ــعادت فرزند محمد  در شش ــه پرونده 052-98 آقاى اكبر س 1-كالس
ــمى  ــماره 1512 فرعى از 647 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس ــمتى از پالك ش متر مربع قس

ازتمامى مالكيت ولى حاتمى
ــير رمضانى فرزند محمد  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 148 متر مربع  ــه پرونده 351-97  آقاى بش 2-كالس
ــمى ازذيل  ــماره 1512 فرعى از 647 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس تمامى باقيمانده پالك ش

تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت  ــه پرونده 312-97  آقاى مجيد حيدرى قوالنلو فرزند حيدر  در شش 3-كالس

765/85متر مربع قسمتى از پالك شماره44 فرعى از 7 اصلى قوالنلو خريدارى از مالك رسمى از مالكيت بهرام اسدى
4-كالسه پرونده 025-98  آقاى محمد على رحمانى مقدم فرزند حسينعلى  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
ــمى ازذيل  ــماره4022 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس ــمتى از پالك ش 147/02 متر مربع قس

تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــيد كاظم  در ششدانگ يك باب منزل  ــيد خليل حسينى مشهد طرقى فرزند س ــه پرونده 275-97  آقاى س 5-كالس
ــماره1 اصلى پيرشهيد خريدارى از مالك رسمى از مالكيت مهدى  ــاحت 283/25 متر مربع قسمتى از پالك ش به مس

نعمت الهى احدى ورثه محمد نعمت الهى
ــاحت 328/25  ــدانگ يك باب منزل به مس ــماعيل  در شش ــه پرونده 274-97  آقاى محمد فخيمى فرزند اس 6-كالس
ــماره1 اصلى پيرشهيد خريدارى از مالك رسمى از مالكيت مهدى نعمت الهى احدى ورثه  ــمتى از پالك ش متر مربع قس
محمد نعمت الهى 7-كالسه پرونده 146-98 آقاى قربانمحمد صديق قليانلو فرزند خانلر در ششدانگ عرصه و اعيان يك 
واحد آپارتمان مسكونى با حفظ تمامى حقوق قانون آپارتمان ها به مساحت 75/06 متر مريع قسمتى از پالك  شماره 

10293 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت حسينعلى حق شناس حسين آباد
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت  ــن  در شش ــه پرونده  051-97  آقاى على ابراهيم زاده مقدم فرزند حس 8-كالس
75000متر مربع قسمتى از پالك شماره109 اصلى برزل آباد خريدارى از مالك رسمى از مالكيت حسن ابراهيم زاده مقدم 
ــليمانى فرزند على اكبر درششدانگ يكبار منزل به مساحت269/78متر مربع  ــه پرونده108-97خانم فاطمه س 9-كالس
قسمتى از الك شماره 114فرعى از 1049اصلى واقع در قطعه يك شيروان خريدارى از مالك رسمى براتعلى ساجدى

ــاحت  ــكونى به مس ــدانگ يكبار منزل مس ــد عزيز درشش ــن دولتى فرزن ــاى حس ــده 276-97 آق ــه پرون 10- كالس
210/32مترمربع تمامى باقيمانده پالك 1526فرعى از2اصلى مزرعه حصار(به مساحت145/32مترمربع) از مالكيت گل 

محمد محمدنيا وقسمتى از باقيمانده پالك 2اصلى مزرعه حصار(به مساحت 65مترمربع)از مالكيت مصطفى مهدوى
-11 كالسه پرونده 097-97خانم گلدسته غفارى راد فرزند حسن درششدانگ يكباب منزل به مساحت 295/75

مترمربع تمامى باقيمانده پالك 1569فرعى قسمتى از پالك 352و353فرعى از2اصلى مزرعه حصار خريدارى ازمالك 
رسمى حسن عاجز وعلى اكبر شاركى

12- كالسه پرونده 114-97آقاى موسى غفارى راد فرزند حسن درسه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل مسكونى 
ــاحت 295/50مترمربع قسمتى از پالك 1569فرعى وقسمتى از پالك 352و353فرعى از 2اصلى مزرعه حصار  به مس

خريدارى از مالك رسمى حسن عاجز وعلى اكبر شاركى
-13 كالسه پرونده 113-97آقاى مهدى غفارى رادفرزند حسن درسه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل مسكونى 
ــاحت 295/50مترمربع قسمتى از پالك 1569فرعى وقسمتى از پالك 352و353فرعى از 2اصلى مزرعه حصار  به مس

خريدارى از مالك رسمى حسن عاجز وعلى اكبر شاركى
-14 كالسه پرونده 302-97آقاى عزيزاله گل محمدزاده رزمقان فرزند گل محمد درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
ــماره 1310اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك شيروان  ــمتى از پالك ش ــاحت 22/20مترمربع قس دربند مغازه به مس

خريدارى ازمالك رسمى تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
-15  كالسه پرونده 301-97آقاى حسين گل محمد زاده رزمقان فرزند گل محمد درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
ــاحت 22/20مترمربع قسمتى از پالك 1310 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك شيروان خريدارى  دربند مغازه به مس

از مالك رسمى تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
   به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى 
دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
ــد. در صورتى كه اعتراض در مهلت  ــت به اداره ثبت محل تحويل دهن ــى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس عموم
قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9804418
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/04/15  تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/04/30

صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خوشاب

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى اراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــوع قانون تعيي ــات اول موض ــماره 139760306339000081 هي ــر رأى ش براب
ساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خوشاب تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم 
ليال سلطان آبادى فرزند على محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از در يك باب ساختمان به مساحت184,40مترمربع 
پالك 11و12 اصلى مفروز ومجزى واقع در اراضى سلطان آباد بخش 10 اربقايى الحاقى به خوشاب خريدارى از مالك 
رسمى آقاى على محمد سلطان آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15روز 
ــخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  ــود در صورتى كه اش آگهى ميش
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 98/100/2925) آ-9804396
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/4/15    تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/4/30  

عليرضا ميرزائى-رئيس ثبت اسنادوامالك خوشاب

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــون و ماده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه

ــمى            برابر راى شماره 1396030800100137 -1398/03/30 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين  ــند رس س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــنامه 1 صادره از بيرجند و ش ــماره شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عبداله زاده  فرزند نوروز   بش
ملى0652744877 نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى به مساحت 70 متر مربع قسمتى از پالك 1396ـ 
اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت نوروز دستيگردى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9804387
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/04/15    تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/04/30

على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
هيئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان 
پرونده هاى تشكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك موجود در پرونده 

به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
ــماره 139860330001004767 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001002287 آقاى  1ـ رأى ش
حميدرضا رستميان فرزند قربانعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت ششدانگ 
144/04 مترمربع پالك شماره 10986 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند قطعى 

19383 مورخ 97/08/13 دفترخانه 87 قم .(م الف 1618)
ــماره 139860330001003409 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001002286 آقاى  2ـ رأى ش
سيدعلى اصغر سعادتى فرزند سيد على اكبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 
ــماره 10986 اصلى واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملك اداره يك قم  ــدانگ 144/04 مترمربع پالك ش شش

سند قطعى 19383 مورخ 97/08/13 دفترخانه 87 قم. (م الف 1619)
ــماره 139860330001003554 مربوط به پرونده كالسه 1398114430001000126 آقاى  3ـ رأى ش
ــاختمان بمساحت  ــدانگ يك باب س ــاع از شش ــه دانگ مش احمد قربانعلى زادگان فرزند خدابخش در س
ــماره 10331 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم  ــدانگ 38/22 متر مربع پالك ش شش

مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه از حسن شيرى و سكينه محمودى. (م الف 1620)
ــماره 139860330001004711 مربوط به پرونده كالسه 1398114430001000127 خانم  4-راى ش
ــدانگ يك باب ساختمان  ــيد اصغر در سه دانگ مشاع از شش ــينى حصارشنه فرزند س ــادات حس اكرم س
بمساحت ششدانگ 38/22 مترمربع پالك شماره 10331 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره 

يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه ازحسن شيرى و سكينه محمودى. (م الف 1621)
ــماره 139860330001000574 مربوط به پرونده كالسه 1395114430001001906 خانم  5- راى ش
ــاحت 52/21 متر مربع پالك  ــليمان در ششدانگ يك باب ساختمان بمس ــميه اصغرى برمائى فرزند س س
شماره 10980 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند صلح 20349 مورخ 97/08/13 

دفترخانه 74 قم. (م الف 1622)
ــماره 139860330001003615 مربوط به پرونده كالسه 1398114430001000070 آقاى  6- راى ش
ــگرى فرزند حسين در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 157/50 متر مربع پالك شماره  عليرضا عس
ــماره 31024  ــند قطعى به ش 11003 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم به موجب س

مورخ 95/04/10 دفترخانه 42 قم. (م الف 1623)
ــماره 139860330001003936 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001446 خانم  7-راى ش
ــماره  ــاحت 120/03 مترمربع پالك ش ــاختمان بمس ــدانگ يك باب س فرزانه چراغى فرزند نوراله در شش
11048 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه از 

محمد يثربى صادره در دفتر 55 صفحه 521. (م الف 1624)
ــماره 139760330001024406 مربوط به پرونده كالسه 1396114430001001729 خانم  8-راى ش
ستايش ابراهيم آبادى فرزند عباس در 10 سهم مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت ششدانگ 
ــند مالكيت  ــماره 11953 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س 75 مترمربع پالك ش

مشاعى صادره در دفتر 546 صفحه 313. (م الف 1625)
ــماره 139760330001024323 مربوط به پرونده كالسه 1396114430001001728 خانم  9-راى ش
مريم نيكو صحبت ايرانى فرزند احمد در 65 سهم مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت ششدانگ 
ــند مالكيت  ــماره 11953 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س 75 مترمربع پالك ش

مشاعى صادره در دفتر 546 صفحه 313.(م الف 1626)
ــه 1397114430001002085  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330001001553 مرب 10- راى ش
ــاختمان بمساحت 81/50 مترمربع پالك  ــدانگ يك باب س خانم معصومه يزدى فرزند محمدتقى در شش
شماره 10902 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 

606 صفحه 179.(م الف 1627)
11- راى شماره 139860330001000560 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001000712 آقاى 
ــدانگ يك باب ساختمان بمساحت 90/80 مترمربع پالك  ــين در شش مظاهر ظهرابى جمكرانى فرزند حس
شماره674 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 4 حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند رسمى به شماره 11810 

مورخ 91/06/16 دفترخانه 31 قم.(م الف 1628)
12- راى شماره 139860330001002187 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001000713 آقاى 
مظاهر ظهرابى جمكرانى فرزند حسين در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 226/88 مترمربع پالك 
ــاعى در  ــند مالكيت مش ــماره 478 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 4 حوزه ثبت ملك اداره يك قم س ش

دفتر 109 صفحه 271.(م الف 1629)
ــه 1397114430001002348  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330001004068 مرب 13- رأى ش
ــدانگ يك باب ساختمان بمساحت ششدانگ  ــاع از شش ــى فرزند ابراهيم در دو دانگ مش آقاى جواد عباس
93/03 مترمربع پالك شماره 10463 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند مالكيت 

مشاعى صادره در دفتر 787 صفحه 234 و دفتر 755 صفحه 336 .(م الف 1630)
14ـ رأى شماره 139860330001004700 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001002350 خانم 
ــاختمان بمساحت ششدانگ  ــاع از ششدانگ يك باب س ــن زاده فرزند عادل در دو دانگ مش ــاجده حس س
ــند مالكيت  ــماره 10463 اصلى واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملك اداره يك قم س 93/03 مترمربع پالك ش

مشاعى صادره در دفتر 787 صفحه 234 و دفتر 755 صفحه 336. (م الف 1631)
15ـ رأى شماره 139860330001004699 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001002349 آقاى 
ــاختمان بمساحت ششدانگ  ــاع از ششدانگ يك باب س ــن زاده فرزند عادل در دو دانگ مش مرتضى حس
93/03 متر مربع پالك شماره 10463 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند مالكيت 

مشاعى صادره در دفتر 787 صفحه 234 و دفتر 755 صفحه 336. (م الف 1632)
ــه 1397114430001001915  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330001002334 مرب 16- راى ش

ــاختمان بمساحت 50 مترمربع پالك شماره  ــنعلى در ششدانگ يك باب س ــيوا فرزند حس ابراهيم بيات ش
11232 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه از 

ن و ابوالفضل غفارى نسبت به سهم هريك بالسويه. (م الف 1633) حيدر پورفخارا 
17- راى شماره 139860330001002330 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001970 آقاى 
ــيد على اصغر در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 312 متر مربع پالك  ــيد صادق فرزانه فرزند س س
شماره 11027 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم به موجب سند قطعى 7822 مورخ 

91/07/03 دفتر 77 قم. (م الف 1634)
ــه 1394114430001000307  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330001001600 مرب 18- رأى ش
ــاختمان بمساحت 77/60 متر مربع  ــدانگ يك باب س ــين در شش خانم طيبه محمد زاده مقدم فرزند حس
ــند مالكيت  ــماره 1و2 فرعى از 4998 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س پالك ش

مشاعى صادره در دفتر 39 صفحات  181و 187. (م الف 1635)
19- رأى شماره 139860330001001562 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001562 خانم 
حورا الخطاوى فرزند اسماعيل در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 70 مترمربع پالك شماره 1 فرعى 
ــماره 142356 مورخ  ــند قطعى به ش از 10542 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س

97/10/20 دفترخانه 7 قم. (م الف 1636)
20- رأى شماره 139860330001002077 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001002275 آقاى 
ــدانگ يك باب ساختمان بمساحت 83/35 مترمربع پالك شماره 10  حميدرضا نظرى فرزند محمد در شش
فرعى از 10482 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 

362 صفحه 101 به موجب سند قطعى 26018 مورخ 97/12/08 دفترخانه 40قم. (م الف 1637)
ــه 1397114430001002077  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330001002154 مرب 21- رأى ش
ــاحت 46/40 مترمربع پالك شماره  ــدانگ يك باب ساختمان بمس ــان در شش خانم حورا ثانى فرزند احس
ــاعى صادره در دفتر 264  ــند مالكيت مش 6701 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س

صفحه 205 به موجب سند قطعى 7353 مورخ 96/09/16 دفترخانه 102 قم. (م الف 1638)
22- رأى شماره 139860330001003063 مربوط به پرونده كالسه 1398114430001000028 داود 
ــكرعلى در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 72 مترمربع پالك شماره 11243 اصلى  خانى فرزند ش
واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه از احمد-محمد-

مهدى-على همگى ولى فرزندان غالمرضا. (م الف 1639)
ــه 1398114430001000045 محمدجواد  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330001003091 مرب 23- راى ش
ــه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت ششدانگ 144  ــن آبادى فرزند محمدحسن در س ده پرورحس
ــماره 40 فرعى از 11395 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى  مترمربع پالك ش

خريدارى مع الواسطه از غالمحسين قديرى صادره در دفتر 390 صفحه 540. (م الف 1640)
24- راى شماره 139860330001003070 مربوط به پرونده كالسه 1398114430001000044 هادى 
ــاختمان بمساحت ششدانگ 144  ــدانگ يك باب س ــاع از شش ــه دانگ مش جواديان فرزند على اصغر در س
ــماره 40 فرعى از 11395 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه  مترمربع پالك ش

نامه عادى خريدارى مع الواسطه از غالمحسين قديرى صادره در دفتر 390 صفحه 540. (م الف 1641)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت 
رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض 
ــليم  ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تس ــليم و رس ــناد منطقه يك قم تس خود را به اداره ثبت اس
ــت خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين  اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس
ــند بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به  ــت كه صدور س اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

دادگاه نخواهد بود. (قدس)آ-9804388
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/4/15    تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/4/30

محمدرضا اديبان ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان  هيئت حل اختالف مس
پرونده هاى تشكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك موجود در پرونده 

به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
ــماره 139860330002009117 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000509 آقاى  1ـ رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت  ــمتى از/شش فيض اله كالئى فرزند على اكبر در قس
160 متر مربع پالك شماره فرعى از 1825 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/سند رسمى/

سندمالكيت مشاعى مع الواسطه از سيد حسين شريفى  خريدارى كرده است. (م الف 1624)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت 
رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض 
ــليم  ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تس ــليم و رس ــناد منطقه دو قم تس خود را به اداره ثبت اس
ــت خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين  اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس
ــند بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به  ــت كه صدور س اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

دادگاه نخواهد بود. (قدس)آ-9804389
تاريخ انتشارنوبت اول:   1398/4/15   تاريخ انتشارنوبت دوم:  1398/4/30

مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139660306015000778 – 1396/3/3 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه 
ــان نورمحمدى آبقه ئى فرزند عبدالواحد بشماره شناسنامه 36 صادره از  بالمعارض متقاضى خانم گل افش
ــاحت 135,40 متر مربع پالك 232 فرعى از 251 اصلى واقع در  ــدانگ يكباب منزل به مس تايباد در شش
ــتان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك  ــهد شهرس بخش 14 مش
ــود در  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش محرز گرديده اس
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از 
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9804392
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/15     تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/30

غالمرضا آقازاده/ رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــماره139860301046000203هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى  برابرراى ش
ــوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى سيد حسين  ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش ــند رس فاقد س
ميرشريفى فرزند سيد محمد مهدى بشماره شناسنامه45 صادره ازگلپايگان در ششدانگ يك باب دامدارى به مساحت 
12294/20مترمربع قسمتى ازپالك1فرعى از116 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى توسط مالكيت مشاعى 
ــند رهنى شماره130370 مورخ89/8/6 دفتر1ورامين محرز گرديده است لذابه منظور اطالع  متقاضى باحفظ حقوق س
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ 
ــت در  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ــليم اعتراض دادخواس ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس رس

صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 159ث/م الف  
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/30  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/14

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

راى قاضى شورا
تاريخ: 1398/3/25شماره پرونده :97/ 3  ش /  1212شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ورامين شماره وتاريخ 
ــانى ورامين  ــل بيگدلى باوكالت آقاى مجيد عليارى گزازبه نش ــورخ 1398/3/30خواهان: آقاى ابوالفض ــه: 253م دادنام
.خيابان حامدى. جنب حسينيه مهديه.پالك16طبقه دوم دفتروكالت خوانده: خانم عصمت سليمان كشانى فرزند على/ 
ــكار: باتوجه به محتويات پرونده ونظر مشورتى اعضاء شورا ختم  ــته : الزام به ايفاى تعهد // گردش مجهول المكان  خواس
ــورا : درخصوص دعوى آقاى ابوالفضل  ــرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد : راى قاضى ش ــيدگى رااعالم وبه ش رس
ــته الزام به ايفاى تعهد مبنى  ــانى به خواس ــليمان كش بيگدلى باوكالت آقاى مجيد عليارى گزازبطرفيت خانم عصمت س
ــهردارى واخذ مفاصا حساب شهردارى مقوم به مبلغ 11000000ريال بانضمام  كليه خسارات  برپرداخت بدهى هاى ش
ــادى 6دانگ يك باب منزل  ــب يك فقره مبايعه نامه ع ــرح كه خواهان به موج ــق الوكاله وكيل به اين ش ــى وح دادرس
مسكونى واقع درپالك ثبتى 131/130بخش بهنام پازوكى ورامين به نشانى ورامين.كهريزك.خيابان اميركاظمى.خيابان 
ــت واكنون مشخص گرديده است كه ملك داراى  ــوم راازخوانده خريدارى نموده اس ابوذر.روبروى كوچه ميثم 4درب س
ــاختمانى بوده ومنجربه صدورراى ازسوى كميسيون ماده صد شهردارى ورامين گرديده است وحال خواهان  تخلفات س
باتوجه به مفاد مبايعه نامه عادى كه فروشنده رامتعهد به اخذ مفاصا حساب شهردارى دانسته است تقاضاى الزام خوانده 
به ايفاى تعهد رادارد كه پس ازرسيدگى شوراباتوجه به مجموع اوراق ومحتويات پرونده  اظهارات وكيل خواهان،تصوير 
مبايعه نامه عادى شماره1032مورخ94/6/23فى مابين خواهان وخوانده وخاصه بندهاى 2و3ازماده6قراردادمذكورتصوير 
ــورخ4/23/ 97 واينكه  ــماره هاى53050 مورخ97/5/13و1092م ــهردارى ورامين بش ــوى ش اخطاريه هاى صادره ازس
ــى حاضرنگرديده واليحه دفاعيه اى نيزبه شورا ارسال  ــه دادرس ــرآگهى درجلس خوانده باوصف ابالغ قانونى ازطريق نش
ــت لذا شورادعوى خواهان  ــتندات خواهان مصون از ايراد، دفاع، انكار،ترديدوتكذيب باقى مانده اس ننموده ودعوى ومس
ــى درامورمدنى  ــتناد مواد219 و220و237 قانون مدنى ومواد198و515و519قانون آيين دادرس ــخيص وباس راواردتش
ــوراى حل اختالف خوانده رابه ايفاى تعهد مبنى بر پرداخت بدهى يك باب منزل مسكونى  ومواد9و18و25و26قانون ش
ــهردارى تاتاريخ تنظيم مبايعه نامه  ــاب از ش واقع درپالك ثبتى 131/130 بخش بهنام پازوكى ورامين واخذمفاصا حس
(94/6/23) وپرداخت مبلغ150000ريال هزينه دادرسى وابطال تمبرقانونى وحق الوكاله وكيل برابرتعرفه قانونى درحق 
خواهان محكوم واعالم مينمايد راى صادره غيابى بوده وظرف بيست روز پس ازابالغ قابل واخواهى دراين شعبه ازشوراى 

حل اختالف وسپس ظرف مهلت20روز قابل تجديد نظرخواهى دردادگسترى شهرستان ورامين ميباشد190خ/م الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ورامين 

رونوشت نظريه آگهى حصروراثت
ــه415/98 ازاين دادگاه درخواست گواهى  ــماره 4 به شرح دادخواست به كالس ــنامه ش خانم فاطمه نظرى داراى شناس
ــنامه1 درتاريخ95/1/25 اقامتگاه دائمى  ــهدى بشناس ــادروان غالمعلى مش حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش
ــه 1.متقاضى فوق الذكر آقا/خانم نام : فاطمه  ــت ب ــودرا به درود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس خ
ــهدى ش ش260ت ت1344صادره ازورامين فرزند متوفى3.  ــماره شناسنامه 4 *2. زهرا مش نظرى نام پدر: محمود ش
ــهدى ش ش4956ت ت1363صادره  ــن فرزند متوفى4. جواد مش ــهدى ش ش0ت ت1369صادره ازورامي مهدى مش
ــعيده مشهدى ش ش0ت ت 1372صادره ازورامين فرزند متوفى6. صغرى مشهدى ش ش  ازورامين فرزند متوفى5. س
4957ت ت1363صادره ازورامين فرزند متوفى7. مريم مشهدى ش ش324ت ت1353صادره ازورامين فرزند متوفى8. 
ــهدى ش ش338ت ت1358صادره ازورامين فرزند متوفى9. معصومه مشهدى ش ش323ت ت1351صادره  ربابه مش
ــهدى ش ش0ت  ــادره ازورامين فرزند متوفى11. صديقه مش ــهدى ش ش325ت ت1355 ص ــن10. اصغرمش ازورامي
ــوررا يكمرتبه آگهى مى  ــت مزب ــريفات مقدماتى درخواس ــادره ازورامين فرزند متوفى// اينجانب با انجام تش ت1370ص
ــرآگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد  ــد ازتاريخ نش ــى اعتراضى دارد وياوصيت نامه ازمتوفى دارا باش نمايد تاهركس

واال گواهى صادرخواهد شد196خ/م الف
رييس حوزه اول شوراى حل اختالف ورامين شهرجوادآباد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى امضاءشده  ــدن س خانم نرگس تك محمدى بااعالم مفقود ش
ــماره يكتا 139802151137000088 وشماره ترتيب20832 مورخ98/2/23 دفتراسناد رسمى شماره6 پيشوا  ذيل ش
ــند مالكيت تك برگى  ــورخ 98/2/23 تقاضاى صدورالمثنى س ــت وارده139885601046000953م ــى درخواس و ط
ــام خانوادگى :  ــرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ون ــن نامه قانون ثبت بش ــب دراجراى ماده120آيي ــت كه مرات ــوده اس رانم
ــماره پالك : 2850فرعى از158* اصلى  ــدانگ عرصه يك قطعه زمين3. ش نرگس تك محمدى 2. ميزان مالكيت : شش
مفروزازپالك5157* محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته پيشوا 5. علت ازبين رفتن : مفقود شدن به دليل جابجايى 
ــاحت108ذيل ثبت57095  ــن قطعه5تفكيكى به مس ــدانگ عرصه يك قطعه زمي ــه وضعيت مالكيت : شش 6. خالص
صفحه258دفترامالك100 بنام مهرداد چه البى ثبت وسندبه شماره چاپى120112 صادرگرديده است سپس بموجب 
ــت  ــى مورد ثبت به نرگس تك محمدى منتقل گرديده اس ــوا تمام سندقطعى250مورخ1388/12/17دفترخانه2پيش
ــند رهنى شماره3984مورخ94/12/17دفترخانه1335تهران دررهن بانك صادرات قرارگرفت لذاباتوجه به  وبموجب س
ــت صدورسند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت  ــند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواس اعالم فقدان س
ــند مالكيت نزد  ــده يامدعى وجود اصل س ــم اين آگهى ذكرنش ــمت شش به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقس
ــوا مراجعه و اعتراض كتبى  ــاراين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك پيش ــد ظرف مدت ده روزپس ازانتش خود مى باش
ــند مالكيت ياسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ويادرصورت  خودراضمن ارائه اصل س
اعتراض اصل سند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى 
ــانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت  ــليم خواهد كرد./ نش صادر وبه متقاضى تس

اسناد و امالك پيشوا 160م/ الف
 رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا
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فرهنگ و هنر

خبر

رهبر معظم انقالب  در ديدار جمعى از شاعران طنزپرداز 
دو قرن دشمنى انگليس با ملت ايران را درخور هجو دانستند

دست انداختن روباه پير
فارس: جمعى از شاعران طنزپرداز، پنجشنبه 27 تير با حضور در دفتر 
مقام معظم رهبرى با معظم له ديدار كردند. در اين ديدار طنزپردازانى 
از رسانه هاى كشور نيز حضور داشته و برخى به شعرخوانى پرداختند، 
اما عمده جلسه به ارائه ديدگاه ها و نظرات درباره وضعيت كنونى طنز 

در كشور گذشت.
در اين جلسه، عليرضا جاويدنيا، عباس احمدى، صابر قديمى، مهدى 
اســتاد احمد، حجت االســالم مهدى پرنيان، اميد مهدى نژاد، قاسم 
رفيعا، على دوســتى، شهرام شــكيبا و... به دبيرى ناصر فيض حضور 
داشــتند. اين جلســه كه حدود دو ســاعت و نيم به طول انجاميد با 
ســخنان و مسائل مطرح شده از ســوى شاعران همراه بود و در ادامه 
ديدگاه هايى درباره جايگاه طنز مكتوب و نشــريه هاى طنز در كشور 
كه با چالش همراه شــده، مطرح شد. رهبر انقالب نيز پس از سخنان 
شاعران و طنزپردازان مواردى را مطرح كردند؛ از جمله اينكه دشمنى 
200 ســاله انگليس با ايران موضوعى اســت كه شــاعران بايد به آن 

ورود كنند. 
عباس احمدى به ديدار شــاعران طنزپرداز با رهبر انقالب اشاره كرد 
و گفت: رهبر انقالب در اين ديدار به هجونويســى بر ضد دشــمنان 
انقــالب تأكيد كرده و فرمودند: دشــمنى 200 ســاله انگليســى ها 
بــا ايران فرصتى را فراهم كرده و شــاعران بايد بــه اين عرصه ورود 
كنند. عباس احمدى از شــاعران طنزپرداز حاضــر در ديدار با رهبر 
انقالب اظهار داشــت: اين جلســه صميمى به مدت دو ساعت و نيم 

ادامه داشت و جمعى از شاعران در آن حضور داشتند. 
وى در ادامه با بيان اينكه به نظر من در شــرايط كنونى صرف حدود 
دو ســاعت زمان از ســوى رهبر انقالب براى شاعران ارزشمند است، 
گفت: در اين ديدار ابتدا برخى از شاعران نظرات و نقدهاى خود را در 
راستاى برخى مسائل درباره شرايط طنز در كشور ارائه دادند و برخى 
از شاعران نيز اشعار طنز خواندند. وى افزود: رهبر انقالب در اين ديدار 
به هجونويسى بر ضد دشمنان انقالب تأكيد كرده و فرمودند: دشمنى 
200 ساله انگليســى ها با ايران فرصتى را فراهم كرده و شاعران بايد 
بــه اين عرصه ورود كننــد. وى افزود: معظم لــه در بخش ديگرى از 
سخنانشــان فرمودند: ما با نقد و انتقاد مشكلى نداريم و طنزپردازان 
بايد وارد عرصه هاى مختلف شوند. احمدى به برخى موارد مطرح شده 
اشــاره و عنوان كرد: در اين ديدار برخى از طنزپردازان كشور مواردى 
را در راستاى مظلوميت طنز مكتوب و به حاشيه رانده شدن نشريات 
طنــز مطرح كردند. اغلب نظــرات درباره طنزنويســى در ايران بود.

 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان  ديروز نخستين 
نشست از دور جديد نشســت هاى «يك ماه، يك 
كتاب» در حوزه هنرى برگزار شد. در اين نشست ها 
بيش از دو سال است كتاب هاى شعر زنان شاعر نقد 
و بررسى مى شوند. اين نشســت ها مورد استقبال 
شــاعران بخصوص شــاعران زن قرار گرفته است. 
بسيارى از اين شاعران معتقدند اين جلسات به آنان 
كمك كرده شناخت تازه اى از وضعيت خود در شعر 
امروز پيدا كنند. در خصوص اين جلسات و نتايج آن 
با فريبا يوسفى، شاعر و مدير نشست هاى «يك ماه، 

يك كتاب» گفت وگو كرده ايم كه مى خوانيد.
 

 در مواجهه با تفكيك شــعر زنان و شعر 
عمومى  با اين پرسش روبه رو مى شويم كه آيا 
ضرورتى براى اينكه شعر زنان جدا از جريان 

شعر عمومى بررسى شود، وجود دارد؟
در نگاه اول اين تفكيك معنايى ندارد، چون شــعر، 
زن و مرد ندارد و در تاريخ شــعر چنين تفكيكى با 
اين وضوح مطرح نبوده اســت، اما در روزگار ما اين 
وجه پررنگ شده است و شايد دليلش اين باشد كه 
مدت بسيارى در تاريخ ادبيات ما شعر شاعران زن زير 
سايه شعر مردان و با ويژگى هايى برگرفته از شعر آنان 
قرار داشته است و اگر نمونه هايى نيز جز اين بودند، 
بسيار اندك و انگشت شمارند. در قرن اخير وضعيت 
بسيار تغيير كرده است. با نگاه به عناصر بنيادين شعر 
نشانه هاى روشن و قابل اشاره اى مى يابيم كه فقط 
مى تواند مربوط به شعرى باشد كه شاعر آن يك زن 
است. با اين حال هنوز نظر عمومى  بر اين تأكيد دارد 
كه جدا كردن شعر زن و مرد درست نيست و در اين 
نگاه، انسانى بودن شعر بدون وجوه افتراق جنس را 
باور دارند. در حالى كه ادامه طبيعى مســير شعر  و 
بررســى جريان آن از گذشــته تا امروز، ما را با اين 
پرسش مواجه كرده كه ويژگى شعرى كه شاعر آن 
زن است، چيست؟ اين ويژگى ها قابل بررسى هستند 
و سخن گفتن از آن سبب مى شود زنان شاعر به اين 
نكته توجه كنند كه آيا وجه ممتازى بين شعر آن ها 
و ديگر شعرها وجود دارد و اگر چنين است آيا اين 
تفاوت ارزشى براى شعر به حساب مى آيد؟ و باز اگر 
چنين است چطور مى شــود قدر و ارزش آن را به 
جامعه ادبى معرفى كرد. من اگر به اين موضوع بيشتر 
توجه كرده ام به دليل قرار گرفتن در فضايى است كه 
به هر حال رابطه ام را با شاعران بويژه خانم هاى شاعر 
بيشــتر كرده و ظرفيت هاى متنوع شعرشان را در 
نظرم بيشتر جلوه داده است، در نتيجه براى بررسى 
بيشــتر و مطرح كردن اين موضوع به شــيوه هاى 
درست و كارشناسانه، برگزارى جلسات نقد شعر زنان 
را در كنار وظايف ادارى خود، وظيفه اى پژوهشى و 
ضرورى ديدم و با حمايت مركز آفرينش هاى ادبى 

حوزه هنرى آن را داير كردم.  

 جلسات شعر «يك ماه، يك كتاب» چه چه 
خروجى داشته است ومعيار انتخاب شاعران 

چه بوده است؟
 در اين دو ســال فعاليت بى وقفه، سعى بر انتخاب 
شــاعرانى بود كه در شعر جدى و بى حاشيه بودند. 
دچار بازى هاى رسانه اى فريبنده يا مشغوليت هاى 
سطحى و وهم انگيز نشدند. اين جلسات با تجليل 
و بررسى شــعر شاعران پيشكســوتى مثل خانم 
ســيمين دخت وحيدى، غــزل تاجبخش و ناهيد 
يوسفى آغاز شــد و پس از دو سال به مريم آريان، 
تكتم حسينى و نسل جوان تر رسيد. معيار انتخاب، 
وجه ممتاز شاعران بوده؛ مثالً برگزيده جشنواره هاى 
شــعر بودند و يا فعاليت هايشــان موجه، مستمر و 
اثرگذار بوده است. در 26 جلسه 23 شاعر يا تجليل 

شدند يا آثارشان نقد و بررسى شد. 

 در ارزيابى كه از اين جلسات داشتيد به چه 
نكته اى رسيديد؟

مشخص شد جلســات شعر «يك ماه، يك كتاب» 
تنها جلسه اى است كه تخصصى در نقد شعر، بويژه 
با نگاه به شعر زنان و به طور مستمر برگزار مى شود. 
پيشنهادهاى خوبى مطرح شد كه البته در پس زمينه 
ذهن من هم بود كه فكر مى كردم شــايد دستيابى 
به آن ها دشوار باشد، اما ديدم ميل و خواست ديگر 
شاعران هم هست؛ از جمله نگاه به شعر زنان جهان 
و مرور و بررسى آن، همچنين گردآوردن حاصل يا 
خالصه جلسات در قالب يك كتاب و چاپ نقدها و 
مباحثى كه در اين نشست ها مطرح شده است. اگر 

اين پيشنهادها اجرا شود، مى تواند براى كسانى كه به 
شعر عالقه دارند و نقد شعر را دنبال مى كنند، منبع 

يا مرجعى باشد.  
 

 شعر زنان مشكلى جدا از مشكالت شعر 
امروز دارد؟

طبيعت زنانه به گونه اى است كه بيان مسائل از زبان 
يك شاعر زن با شاعر مرد تفاوت دارد و اين چندان 
ربطى به اجتماع ندارد. هرچند نمى توان نقش بستر 
اجتماعى در شعر را به كلى ناديده گرفت، با اين حال 
به نظر مى رسد با وجود تفاوت ها در شرايط زيست 
و زمينه هاى آفرينش شعر، زنان شيوه هاى حضور و 
حيات ادبى و رشــد و پــرورش دادن آن را يافته  و 
توانســته اند خود را به عنوان يك هنرمند در عرصه 

اجتماع معرفى كنند.

 از دهه 80 به بعد زن ها با ورود به دنياى شعر 
و داستان وجه ديگرى از خودشان را به جامعه 
نشان دادند. فضاى مجازى چقدر در اين ورود 

و معرفى آن ها به جامعه مؤثر بود؟
اين روند بدون فضاى مجازى هم ادامه پيدا مى كرد. 
فضاى مجازى به اين ســير و حركت ســرعت داد. 
همچنين اين فضا به اين حركت آسيب هم رساند، 
چون فضاى مجازى هيچ گونه غربالى براى گزينش 
آثار ندارد وقتى اثر هنرى عرضه مى شود، مخاطبان 
در هر سطح و طيف فكرى درباره آن نظر مى دهند 
و اين رويداد دقيق و علمى نيســت. اين فضا ضمن 
اينكه مى تواند سبب رشد شاعر شود، آسيب زننده 
هم هســت چون تعريف ها و تمجيدهاى سطحى، 
اگرچه سليقه و پسند مخاطب را به صاحب اثر نشان 
مى دهد و درواقع نوعى ســفارش جامعه به شــاعر 
است، از سويى مى تواند در شاعر توهم بى نقص بودن 
ايجاد كند و او را از رشــد درست باز دارد. مخاطب 
عمومى  با فنون ادبى كمتر ســر و كار دارد و شعر، 
درنهايت بايد به گوش مخاطب اصلى اش كه مردم 
هستند برســد و در دل و ذهن آن ها جاى بگيرد و 
مردم در هر ســطحى مى توانند از شعر حظ و بهره 
ببرند، اما وقتى يك شــاعر جوان و نوپا تازه آغاز به 
سرودن مى كند و شعرش را بدون ويرايش و پيرايش 
در اختيار مخاطب قرار مى دهد، عموماً به تحسين او 
مى پردازند و شاعر با گمان اينكه شعر سالم و درستى 
سروده است در پى رفع كاستى هاى شعرش نخواهد 
بود. «صائب دو چيز مى شكند قدرِ شعر را/تحسيِن 
ناشناس و سكوت سخن شناس » به همان اندازه كه 

سكوت كسانى كه شعر را مى شناسند به شعر ضربه 
مى زند، تعريف از ناشايسته هم قدر و ارزش شعر را 
از بين خواهد برد؛ فضاى مجازى تحسيِن ناشناسان 
را برجسته كرده است و به نظر من اين تحسين هاى 
نابجا مى تواند موجب اختالل در رشد شاعر شود و در 
اين حالت رشدى مجازى اتفاق مى افتد. شاعر بدون 
آنكه مراحل طبيعى رشد را طى كرده باشد به رشدى 
غيرحقيقى مى رسد. اين مسئله فقط شامل شعر زنان 

نمى شود و امرى كلى براى شعر امروز است.

 شايد مســائل و مشكالت فضاى حقيقى 
مثل بى ميلى ناشران به انتشار مجموعه اشعار 
سبب شده فعاليت شاعران در فضاى مجازى 

متمركز شود.
تمركز فعاليت در فضاى مجازى فقط مختص شاعران 
نيست؛ اين فضا حتى براى ناشر هم مرجع و معيار 
شده اســت. در روزگار ما وقتى شاعرى براى چاپ 
اثرش نزد ناشــرى مى رود، ناشر به صفحه شخصى 
شاعر مراجعه مى كند تا با ارزيابى محبوبيت يا ميزان 
مخاطبان او براى تأييد چاپ يا رد كتاب او تصميم 
بگيرد. اگر رقم مخاطبان او قابل توجه باشد با علم به 
اينكه اين رقم ها هيچ كدام حقيقى نيست، نتيجه 
مى گيرد كتاب پر مخاطب و پرفروش اســت و آن 
را چاپ مى كند، اما اگر شخصى با مخاطبان واقعى 
خود كه طبيعتاً تعداشان كمتر است، بخواهد كتابى 
منتشر كند، انتشارات به چاپ كتاب او رغبتى نشان 
نمى دهد. اين وضعيت نامناسب فقط مختص شاعر 
نيست و كل جامعه را در برگرفته است. اتفاقاً شاعر با 
حضور اجتماعى اش مى تواند رشد كند و اين حضور 
تنها چاپ كتاب نيســت. حضور اجتماعى شــامل 
رفت و آمدهاى معمول شاعر در جامعه، مواجهه اش 
با وقايع مختلف و چهره به چهره و بســيار نزديك 
شدن با مردم است. همين حساسيت هاى اجتماعى 
در نتيجه مواجهه هاســت كه او را وادار به نوشــتن 
مى كند و تنها چاپ كتاب عامل رشد او نيست، اما 
شاعران معموالً پس از اينكه تعداد مشخصى شعر 
مى سرايند به سراغ چاپ آن مى روند و ناشر هم به هر 
حال در سطح هاى مختلف اقدام به چاپ اثر مى كند. 
گاهى كتاب هاى ارزشمند منتشر مى كند و گاهى 
كتاب هايى با ايرادهاى بسيار، كه تأسف برانگيز است.
ديده شــده گاهى بعضى ناشــران بدون آنكه نظر 
كارشــناس ادبى را درباره كتــاب بخواهند، آثارى 
منتشر مى كنند كه حتى ابتدايى ترين اصول شعر 
هم در آن رعايت نشده است.  به همين دليل براى 
ارزيابى يك شاعر، نمى شود به داشتن كتاب استناد 
كرد. با اين اوصاف بى ميلى ناشر به چاپ كتاب يك 
شاعر و فعاليت هاى شاعران در فضاى مجازى عوامل 
ديگرى هم دارند كه مربوط به شرايط كلى جامعه 

و جهان است.

برش

حيات  و  حضور  شيوه هاى  زنان   
ادبى و رشد و پرورش دادن آن 
را يافته  و توانسته اند خودشان 
در  هنرمند  يك  عنوان  به  را 

عرصه اجتماع معرفى كنند

گفت وگو با فريبا يوسفى مدير نشست «يك ماه، يك كتاب» كه به نقد آثار شاعران زن اختصاص دارد  

زنان شيوه هاى رشد ادبى را يافته اند 

برش

کارت هوش��مند ، کارت خودرو ، بیمه و معاینه فنی 
کامیون کشنده � اس��کانیا شماره انتظامی 52 ایران  
 DC1217L026653652:435 ع 15 به شماره موتور
 XLEG4X4X20005256435  : شاس��ی  ش��ماره  و 
متعلق به آقای سعید هرمزی طاغان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .  /ع
98
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32
4
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گه
آ

س��ند کمپانی خ��ودروی دنا مدل 1397 رنگ س��فید 
روغن��ی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 475م47 ای��ران 12 
147H0445986 و ش��ماره شاس��ی  ش��ماره موت��ور 
NAAW01HE7JE112145 ب��ه مالکیت امیرحس��ین 
درخش��ش مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
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32
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آ مش�هد  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 

آبتی�ن ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثب�ت 2392 و شناس�ه ملی 

10380176720
به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,10 
تصمیم��ات ذیل اتخ��اذ ش��د : 1� آقای مه��دی توکلی به 
ک��د مل��ی 0793678706 ب��ه س��مت مدیرعام��ل و عضو 
هیئ��ت مدی��ره 2� آق��ای محمدعل��ی توکلی ب��ه کد ملی 
5219656449 به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره 3- خانم 
مری��م توکل��ی ب��ه ک��د مل��ی 0793589975 به س��مت                   
نایب رئیس هیئت مدیره - کلیه اوراق و اس��ناد رسمی 
و تعه��دآور و بانکی با امضای ثاب��ت مدیرعامل و متغیر 
یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت دارای 

اعتبار خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534618(

س
,9
80
51
87

آگهی تغییرات ش�رکت تکران 
کاوش شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 17527 
و شناسه ملی 10380331000

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,02,17 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
تعداد اعضای هیئت مدیره از دو نفر به س��ه نفر 
افزای��ش یافت و م��اده مربوطه در اساس��نامه به 

شرح مذکور اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)534579(

س
,9
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آگه�ی تغیی�رات ش�رکت باغداری 
احرار نوین توس گوارش�ک شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 54055 

و شناسه ملی 14004814670
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1397,10,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید 
محمود مکی به شماره ملی 5228086064 بعنوان 

مدیرعامل تا تاریخ 1398,2,8 انتخاب گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)534565(
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,9
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی فیدار 
شیمی پارس شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 59706 
و شناسه ملی 14006260711

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1397,06,20 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : نش��انی 
مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به نشانی استان 
خراس��ان رضوی شهرس��تان فریمان بخش مرکزی 
دهس��تان س��نگ بست روس��تای ش��هرک صنعتی 
کاوی��ان محل��ه ش��هر صنعت��ی کاویان کوچ��ه 12.2 
پ��الک4 طبقه همکف با کد پس��تی 9394194577 
تغیی��ر یافت و م��اده مربوط��ه در اساس��نامه نیز 

اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534507(

س
,9
80
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