
خاك مى خوريم
كاربــران فضاى مجــازى همزمــان با 
عيد سعيد قربان، پســت هاى خود را با 
هشــتگ  هاى #عيد_قربان_مبــارك و 
#عيد_قربان در شبكه هاى اجتماعى به 
اشتراك گذاشتند. در ادامه نمونه هايى از 
پيام هاى منتشر شــده توسط كاربران را 
مى خوانيد: «واى چرا دين اسالم اين قدر 
خشنه؟ چرا عيد قربان؟ خوبه مسلمون ها رحم و شفقت و حيوون دوستى رو 
از مردم جزيره فارو در دانمارك ياد بگيرن. برين عكساى شكار نهنگشون رو 
ببينين كه متوجه شين چقدر زيبا به حيوونا عشق مى ورزن!...همه جاى ايران 
عيد قربان كباب خوردن ولى ما مردم سيستان با اين توفانى كه اومده فقط 

داريم خاك مى خوريم».

خودكشى مخزن اسرار
على عليزاده در واكنش به خبر خودكشى 
جفرى ايپستين، يكى از نزديكان ترامپ 
كه بــه جرم قاچاق دختران كم ســن و 
سال در زندان به سر مى برد، در توييترش 
نوشت: «جفرى ايپستين به جرم قاچاق 
دختران كم ســن براى استفاده جنسى 
زندانى بــود. خيلى هــا از جمله ترامپ 
مظنون به رابطه با دختران ايپستين بودند. حاال مى گويند اين مخزن اسرار در 
انفرادى خودكشى كرده است. بار ديگر كه آمريكاپرستان از خودكشى سعيد 

امامى و كاووس امامى شبهه ساختند اين خبر را به صورتشان پرت كن».

دختران انقالب
قهرمانى تيم ملى تكواندو دختران نونهال 
كشورمان در مسابقات جهانى، سوژه داغ 
فضاى مجازى شده است. كاربران فضاى 
مجازى در قالب هشــتگ هاى مختلفى 
مثل #تكواندو به اين ماجرا واكنش نشان 
مى دهند. يكى از كاربران نوشــته است: 
«جاى روسريش پرچم ايران رو به اهتزاز 
در آورده. وطن پرست واقعى تويى، ايرانى واقعى تويى نه اونى كه تنها هنرش 
درآوردن روســرى و دهن كجى به اعتقادات ميليون ها ايرانيه. اين ها دختران 
انقالب هستند». كاربر ديگرى هم نوشته است: «دختران كشورمون قهرمان 
جهان شدن. خبر از اين بهتر؟ حتماً بايد تيم ملى فوتبال از اسپانيا يكى بخوره 

تا غرور ملى فوران كنه؟ چرا تو رسانه ها خبرى نيست».

تالش نكن رأى نمى ديم!
نيمه شب يكشنبه بود كه آذرى جهرمى 
به سبك شاخ هاى اينستاگرامى در صفحه 
پرســيد:«بيدارين؟»  مردم  از  توييترش 
پســت آقاى جهرمى بالفاصله سوژه داغ 
توييتر شد و كاربران فضاى مجازى با زبان 
طنز و كنايه پاســخ وزير جوان را دادند. 
در ادامه نمونه هايى از پاسخ هاى كاربران 
فضاى مجازى به توييت جهرمى را مى خوانيد: « من يك ماهه با فيلترشكن 
زغالى ميرم يوتيوب ويدئو رو با كيفيت 140 تيكه تيكه مى بينم كه وزير جوان 
ارتباطات بدون فيلترشــكن بياد توييت  بزنه بامزه بازى در بياره... اآلن وزير 

توييت مى زنه ميگه: خوابم نميبله... تالش نكن بهت رأى نمى ديم».

 محمد تربت زاده  مثل خيلى از قيام هاى كوچك 
و بزرگ در ايران، يك ســِر ماجرا شيرينى و احساس 
غرور ملى - ميهنى است و سر ديگرش تلخِى خيانت و 
وطن فروشى. اگرچه در 200 سال گذشته، مردم نواحى 
مختلف ايران چندين بار با استعمارگران و اشغالگران 
درگير شــده اند، اما قيام دليران تنگســتان نخستين 
خيزش مســتقل، آگاهانه و جدى عليه انگليسى هايى 
است كه فكر مى كردند مى توانند در جنوب ايران كنگر 
بخورند و آرام آرام، تا هرجا كه شــد، لنگر بيندازند و 
شــيره جان اقتصاد و فرهنگ ايران را به مدد كمپانى 
هند شــرقى، تا جايى كه جا دارد، بمكند. انگليسى ها 
كجا فكرش را مى كردند مردم خطه جنوب، دستشان را 
بخوانند و در همان قدم هاى نخست چپاولگرى، پايشان 

را قلم كنند؟

  بالى جان بريتانياى كبير
آن روزها اگرچه خيلى از خان هاى شــمالى و مركزى 
كشــورمان دستشــان از خون جگر مردم كوتاه شده 
بود اما بســاط خان هاى جنوبى هنوز در مملكت پهن 
بود. جنوب كشورمان اگرچه به ظاهر تحت حاكميت 
حكومــت مركزى به حســاب مى آمد، امــا خيلى از 
خان هاى آن منطقه حتى سالم حكومت مركزى را هم 
عليك نمى گفتند و با پشتيبانى انگليسى ها در جنوب، 

براى خودشان دم و دستگاهى به هم زده بودند.
خان هاى جنوب دو دسته مى شدند. خان هاى مناطق 
ليراوى، حيات داود، اَنگالى و َشــبانكاره كه حياتشان 
را گــره زده بودند به حضور انگليســى ها و خان هاى 
تنگستان، دشتى، دشتستان و سواحل جنوبى دشتى 
و تنگســتان كه به قول مردِم آن روزها، خدا و پيغمبر 
سرشان مى شد و به قول يارو گفتنى سرشان به تنشان 
مى ارزيــد! بندر دلوار يكى از مناطق تنگســتان را هم 
خانــزاده اى اداره مى كرد به نام «رئيســعلى دلوارى». 
خانزاده اى كه در ناز و نعمت بزرگ شده بود و در بيست 

و چهار ســالگى به جاى آنكه به سبك بچه خان هاى 
آن روزهــا، خون مردم را توى شيشــه كند، جانش را 
گذاشت كف دستش و رفت تا آبروى ايرانى روى زمين 
نماند. چه كســى فكرش را مى كرد سال ها بعد زمانى 
كه انگليســى ها براى اشغال كشورمان در جنوب لنگر 
مى اندازند، همين خانزاده بشود بالى جان قواى نظامى 

بريتانياى كبير؟ 

  هم قسم شدند
جنوبى ها مى دانستند اين تو بميرى از آن تو بميرى ها 
نيســت و بريتانيا ايــن بار آمده كه بمانــد. خان هاى 
ضدانگليســى و علما كه مى دانســتند آبى از تهران و 
حكومت مركزى گرم نمى شــود البــد دنبال بهانه اى 
مى گشــتند كه پاى انگليســى ها را در همان سواحل 
جنوب قلم كنند. به همين خاطر انتشــار خبر تبعيد 
يكى از خان هاى ضدانگليســى جنوب به هندوستان 
كافى بود تا علما فتواى جهاد عليه قواى نظامى بريتانيا 
را صادر كنند و خان هاى جنوب هم علم مبارزه را روى 
دوش بگذارند. ميرزا محمدخان برازجانى، زائرخضرخان 
اهرمى، شيخ حسين چاه كوتاهى، نورمحمد دالكى و 
رئيســعلى دلوارى خان هاى منطقه تنگســتان بودند 
كه براى مبارزه با انگليســى ها هم قسم شدند. معلوم 
نيســت چه اتفاقى افتاد كــه در ميان آن همه خان با 
تجربه، رهبرى قيام به عهده رئيسعلى دلوارى يكى از 
جوان ترين خان هاى منطقه افتاد كه به ظاهر خيلى هم 
سر از اصول راهبردى و نظامى در نمى آورد. اما خيلى ها 
مى گويند شجاعت و مهارتش در سواركارى و استفاده 
از اسلحه در كنار خوش نامى پدرش، سبب شد رهبرى 

قيام را بگذارند به عهده رئيسعلى.

  حتى يك وجب
معلوم نيست منابع تاريخى  كه از دمخور بودن خان هاى 
ضدانگليسى با دشمن خونى آن ها در جنگ جهانى اول 

يعنى آلمانى ها دم مى زنند، تا چه اندازه حقيقت داشته 
باشند اما حتى اگر بپذيريم رئيسعلى و ساير خان هاى 
تنگستان با آلمانى ها رابطه داشته اند باز هم هيچ جوره 
نمى شود قيام تنگســتان را بنويسيم به پاى تحريك 
آلمانى ها. چون آن روزها اوضــاع به قدرى در جنوب 
بحرانى بــود كه هيئت هاى مختلف آلمانى دمشــان 
را روى كولشــان مى گذاشــتند و به سمت افغانستان 
فــرار مى كردند و هرچه در تنگســتان رخ داد، نتيجه 
وطن پرســتى آدم هايى بود كه به قول خودشان راضى 
نمى شدند يك وجب از خاك كشورشان دست اجنبى 

بيفتد .

  بوشهر در تصرف انگليسى ها
نه فقط سربازان انگليسى، بلكه قواى نظامى فرانسه 
و روســيه، دو متحد ديگر بريتانيا در جنگ جهانى 
اول هم از دســت تنگســتانى ها در امــان نبودند. 
شــبيخون هاى راه و بيراه، حمله به انبارهاى آذوقه 
و كارشــكنى در عمليات هاى نظامى، انگليسى ها را 
آن قدر ُكفرى كرده بود كه از هندوســتان، فرانسه 
و روسيه درخواســت نيروى كمكى كنند! در يكى 
از همين شــبيخون ها بود كه رئيسعلى با مردانش 
به اردوگاه نظامى بريتانيا حمله كرد و چند ســرباز 
هندى، چندين ســرگرد اوليفانت و تعدادى سروان 
رنكينگ انگليســى را قلع و قمع كرد. اين شبيخون 
آن قدر بــراى ارتش بريتانياى كبيــر گران آمد كه 
بالفاصله بندر بوشــهر را تصــرف كردند، 14 نفر از 
مقامات محلى را به هندوســتان فرســتادند و روى 
تمبرهاى ايرانى عبارت «بوشهر در تصرف انگليس» 
را چاپ كردند! دو روز بعد هم چندين ناو انگليسى 
به همراه صدها ســرباز به روستاى دلوار كه تبديل 
به كانون مقاومت مردمى شــده بود، هجوم بردند و 
روســتاى دلوار را به توپ بستند. دلوارى ها البته از 
قبل روســتا را خالى كرده و براى سربازان ملكه تله 
گذاشته بودند. اين شد كه اهالى دلوار با دست هاى 
خالى صدها سرباز تا دندان مســلح بريتانيا را از پا 
درآوردند و ارتش انگليس را مجبور به عقب نشينى 

كردند.

  سال هاى پس از رئيسعلى
شايد اگر غالمحســين تنگكى، يكى از ياران نزديك 
رئيســعلى، از پشت سر به رهبر قيام تنگستان شليك 
نمى كرد، سرنوشــت قيام طور ديگرى رقم مى خورد، 
اما تقدير البد سرنوشــت رئيســعلى را به خيانت گره 
زده بود. هرچند پس از شــهادت رئيسعلى قيام روى 
زمين نماند و يارانش براى انتقام بارها به قواى نظامى 
بريتانيا حمله كردند، اما دست آخر در منطقه كوه ُكزى 
از انگليســى ها شكست خوردند و خالوحسين دشتى، 
جانشــين رئيسعلى به اسارت ســربازان ملكه درآمد. 
قيام اهالى تنگستان 6 سال پس از شهادت رئيسعلى 
هم ادامه پيدا كرد و بعدها تبديل شــد به مبارزه عليه 
پليس جنوب. در اين سال ها بارها ورق به سود و ضرر 
اهالى تنگستان چرخيد، اما آن هايى كه تاريخ را خوب 
خوانده اند، مى گويند اگر نبودند اهالى تنگستان، پاى 
انگليســى ها همان روزهاى اول به تهران مى رسيد و 
كســى چه مى داند پس از سقوط حكومت مركزى و 
تجزيه احتمالى ايران در آن سال ها، ما امروز كجا بوديم 

و چكار مى كرديم؟

مثل 50 سال پيش
باور كردنش كمى سخت است. اينكه در 
غوغاى تئورى هــاى پرادعاى آموزش و 
تعليم و تربيت و در يكه تازى فناورى هاى 
آموزشى، يك نفر با همان سبك و سياق 
قديمى، بتواند نوجوانان و جوانان گريزپاى 
امــروزى را دورهم جمع كند و به آن ها 

درس قرآن بدهد. مجله فارس پالس اين بار سراغ حاج احمد عظيمى، معلم هفتاد و 
دو ساله قرآن رفته است كه گويا بيشتر از 50 سال سابقه آموختن قرآن به نوجوانان 
را دارد. در كالس هاى سرگرم كننده او معموالً «گيم اوِر» شدن وجود ندارد و همه 
مى تواننــد به مرحله بعد راه پيدا كنند.  معلم كم ادعاى قرآن مى گويد: «هنر من 
اين اســت كه همه افراد را زير اين گنبد جمع كنم. رمز اين كار مهربانى و انجام 
كارهاى مسجد توسط جوانان است. حضور جوانان در مسجد مهم است؛ چون من 
پيرمرد كارى از دستم برنمى آيد و ايده اى براى ارائه ندارم». جالب است بدانيد كه 
«حاج احمد» فقط تا سال ششم ابتدايى نظام قديم درس خوانده، اما از كودكى قرآن 
خواندن را ياد گرفته و بخشى از آن را نيز حفظ كرده است. كالس هاى قرآنش هم 
همان طور كه گفتيم سابقه پنجاه ساله دارد و از ابتدا هم فقط به آموزش و خواندن 
قرآن اكتفا نكرده است. مثالً بخشــى از خاطرات او و شاگردانش را كه حاال براى 
خودشان مردان بزرگى شده اند، مبارزات سياسى پيش از انقالب تشكيل مى دهد 
كه اعضاى جلسه و كالس قرآن در غياب دستگاه تكثير، مجبور بوده اند اعالميه هاى 
امام(ره) را به صورت دستى كپى و توزيع كنند. حاج احمد براى شاگردان كالس 
قرآنش، سرگرمى و آموزش هاى مفيد ديگرى هم دارد. او در زيرزمين مسجد، كارگاه 
صحافى درست و حسابى راه انداخته و به نوجوانان عالقه مند، صحافى را هم آموزش 
مى دهــد و از آن ها براى جمع آورى و صحافى كــردن قرآن ها و كتاب هاى دعاى 

مساجد، حسينيه ها و امامزاده هاى مختلف كمك مى گيرد.

تابستان زود از دهان مى افتد
رقيه توسلى:  در مسير فرودگاهيم. قرار است اكيپ خواهرى را برسانيم پاى پرواز. 

برايشان يك سفر كارى خارج از برنامه پيش آمده.
هواى بارانى قشــنگى اســت و زيرلبى مى گويم: امان از دســت «نظر آهارى» و 
«ضابطيان». جنس حرف هاى خانم دكتر و سفرنامه هاى جناب ضابطيان در باب 
گشــت و گذار، كار خودشان را كرده و اصوالً نمى شود دفعه اى برسيم به قصه سفر 
و اين بزرگواران سالنه سالنه نيايند. َسر نرسند با همان طمأنينه مغتنم و نگويند: 
به به! چه خالِف جهت آبى. مگرنه اينكه جهت آب مى شود: روزمره، بخور و بخواب، 
كار، تلويزيون... .  درســت سه ســاعت پيش كه چمدان ها را جمع و جور كرده و 
زيپ هايشان را كشيدم، خانم نظرآهارى آرام تشريف آورد. پشت داد به ديوار هال و 
خندان گفت: به دلخوشى... به نظرم اتفاقى اش هم مى ارزد به ماندن... باالخره سفر 
انسان را گسترده مى كند. مى روى با زبان ها و لهجه ها و قوم ها و قيافه ها روياروى 
مى شوى و باور مى كنى تنها موجود زنده در اين جهان نيستى و چه ماحصلى از 
اين حيرت انگيزتر؟ اصالً همه موجودات مسافرند و زندگى به نوعى تماماً سفر است.
وقِت چمدان بران تا ماشين، سفرنامه نويس بزرگ هم جلو در حاضر بود. داشت گرد 
از عينكش برمى داشت. با همان نيك خلقى اشاره زد به تَه خيابان و گفت: از خانه 
درآمدن و رفتن تا چندمتر هم غنيمت است! حاال در شهرى كه تابستانش چند 
روزى است رفته مرخصى، رانندگى مى كنيم و خالف جهت آب، دلتنگ كسانى 
مى شويم كه از ما دور نشده اند هنوز! خيره به دانه هاى باران ترمز مى كنيم پشت 
چراغ قرمز و نگاهمان به آقا و خانمى مى افتد كه بى چتر از خط عابر مى گذرند و 
شادند. دو نفر كه اصوات و حروفشان َسر هم كه مى شود دستمان مى آيد فارسى زبان 
نيستند و توريست اند. درگوشى: تابستان چاى خوش رنگى است كه زود از دهان 
مى افتد و ســرد مى شود؛ دست بجنبانيم... كوتاه و بلند و داخل و خارجش توفير 

نمى كند، اگر اهِل مكاشفه و آموختن و ديگر شدن باشيم.
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ورزش
تيم ملى واليبال چگونه سهميه المپيك مى گيرد؟

«كوالكوويچ »
دلخوش به صعود زمستانى

دست پرسپوليسى ها در پوست گردو

«جام» جديد براى ليگ برتر 
طراحى نمى شود

گفت وگو با فاطمه مسعودى، نويسنده اى كه درباره نابارورى زوج ها داستان نوشت 

وظيفه ادبيات بيان مسائل است، نه ارائه راه حل

از آن طرف بام نيفتيم!
فؤاد آگاه: مخاطبان امروز هرچه هم كه دنبال اخبار تازه، هيجان هاى خبرى و 
خبرهاى هيجانى و پرحادثه باشند، باز هم حوصله و ظرفيت مخصوص به خودشان 
را دارند. اوضاع و احوال جهان در ســال هاى اخير جورى اســت كه گاه احساس 
مى كنيد از در و ديوار شبكه هاى اجتماعى، رسانه ها و... خبرهاى تلخ، وحشتناك، 
انفجار، ترور و جنگ و خونريزى مى بارد. تا همين چند سال پيش رسانه هاى مختلف 
خبرى بدون توجــه به ظرفيت و روحيه مخاطبان، انگار در بمباران خبرى مردم 
دنيا با خبرهاى منفى، با هم مســابقه گذاشته بودند و به مخاطبان فرصت نفس 
كشيدن هم نمى دادند. رخدادهاى  بد و زشت، ولو كوچك و كم اهميت بسرعت 
در فضاى رســانه پخش شده و بزرگنمايى مى شدند. نتيجه اين مى شد كه روح و 
روان شنونده و خواننده اخبار، از خبرهاى بد و ناگوار اشباع مى شد و در اين ميان 
خدا مى داند چقدر خبرهاى خوب و اميدواركننده كه مى توانست حتى نگاه آدم ها 
بــه دنيا و ديگران را تغيير دهد، قربانى اخبار پر زرق و برق اما منفى مى شــدند. 
«تام اســتافورد» استاد روان شناسى و علوم شناختى در دانشگاه «شفيلد» آمريكا 
معتقد است: اخبار منفى درباره موضوعات مختلف،  به صورت ضمنى حاوى اين پيام 
است كه اين موضوعات ارزش نگران شدن را دارند... حجم زياد اخبار بد، مخاطب 
را به دو وضعيت مى رساند: «او يا در يك هشيارى و اضطراب دائمى باقى مى ماند 
يا به كل از اخبار فاصله مى گيرد و قيد آن را مى زند». «دكتر دنيس بادن» اســتاد 
دانشگاه ساوتمپتون انگليس هم پژوهشى انجام داده است كه يافته هاى آن نشان 
مى دهد هرچقدر مردم پس از شنيدن اخبار بد، احساس منفى بيشترى پيدا كنند، 
احتمال كمترى وجود دارد كه براى بهتر شدن دنياى اطرافشان، عقيده اى را بيان 
كنند يا اقدام خاصى انجام دهند. يعنى اخبار بد سبب مى شوند مردم كمتر رغبتى 
براى مشاركت در كارهاى خوب داشته باشند. حاال، چند سالى است كه رسانه ها 
متوجه اين ماجرا شده و در به در دنبال خبرهاى خوب و اميدواركننده مى گردند. 
در كشورهاى غربى سال هاســت كه مجالت، روزنامه ها و رسانه هايى با محوريت 
خبر خوب مشغول به فعاليت شده و با استقبال مردم هم روبه رو شده اند. در ايران 
هم مدت كمى است كه «خبر خوب» مورد توجه قرار گرفته و خيلى ها دنبال آن 
افتاده اند. البته اميدواريم در اين گردش و چرخش، رسانه ها اين بار از آن طرف بام 
نيفتند و چپ و راســت، به بهانه خبر خوب، هر خبر ريز و درشتى را جورى توى 
چشم و گوش مخاطبان فرو نكنند كه منجر به خوش خيالى و بى خيالى او شود. 
شــايد خبر داشته باشيد كه كارشناسان معتقدند، تهيه و انتشار خبر خوب، هم 
ريزه كارى هاى مخصوص به خودش را دارد و هم بســيار دشوارتر از پوشش دادن 

خبرهاى بد است.      

بازى رسانه اى مديران استقالل يا نمونه جديد دل زدگى يك مربى خارجى؟

استراماچونى 
ساز جدايى 
كوك كرد

رحمتى، ابراهيمى را هم به مشهد مى آورد؟

صداى پاى «اميد» 
در شهر خودرو

كار اميد ابراهيمى با االهلى گره خورده و اين بازيكن كه فصل گذشته قراردادى 
دوســاله با تيم قطرى بسته بود، حاال بايد باشگاه را ترك كند. باشگاه االهلى 

دوحــه براى ثبت قرارداد شــين لورى، 
مدافع اســتراليايى در فدراســيون 
فوتبــال قطر به عنــوان چهارمين 
سهميه بازيكنان خارجى به توصيه 
باريرا، ســرمربى اســپانيايى خود 

قرارداد اميد ابراهيمى، هافبك ايرانى 
را پس از توافق دوجانبه فســخ 

كرد. اميد ســال گذشــته 
در شــرايطى استقالل را 
تــرك كرد كــه يكى از 
ســتون هاى اين تيم به 
شمار مى رفت، اما فقط 
يك سال بعد از حضور 
در االهلى، حاال انگار دل 

قطرى ها را ...

روزمره نگارى

باور مى كنيد؟

تحليل جيبى

به احترام اهالى تنگستان كه در 22 مرداد 1294 عليه انگليس قيام كردند

قلم كردن پاى روباه

گفت وگو با فاطمه مسعودى، نويسنده اى كه درباره نابارورى زوج ها داستان نوشت گفت وگو با فاطمه مسعودى، نويسنده اى كه درباره نابارورى زوج ها داستان نوشت گفت وگو با فاطمه مسعودى، نويسنده اى كه درباره نابارورى زوج ها داستان نوشت گفت وگو با فاطمه مسعودى، نويسنده اى كه درباره نابارورى زوج ها داستان نوشت گفت وگو با فاطمه مسعودى، نويسنده اى كه درباره نابارورى زوج ها داستان نوشت گفت وگو با فاطمه مسعودى، نويسنده اى كه درباره نابارورى زوج ها داستان نوشت 
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امیرمحمد سلطان پور: صحبت هــای خبرنگار معروف 
ایتالیایی در مورد احتمال اســتعفای آندرا استراماچونی از 
همین حاال هواداران اســتقالل را به نگرانی انداخته است. 
جیانلوکا دی مارتزیــو روزنامه نگار ایتالیایــی که یکی از 
معتبرترین منابع فوتبالی به خصوص در حوزه نقل و انتقاالت 
در فوتبال این کشور است دیروز مطلبی درباره سرمربی سابق 

اینترمیالن و استقالل نوشته که در آن آمده است:
استراماچونی سرمربی ســابق اینتر بعد از اصطکاک ها 
و اختالف هایی که با باشــگاه اســتقالل در مورد جذب 
بازیکنان می بیند در 24 ســاعت آینــده در مورد آینده 
خودش تصمیم گیری می کند. این سرمربی ایتالیایی که 
70 روز پیش به ایران آمده، با وجود پذیرایی گرم مردم 
ایران و عالقه ای که هواداران استقالل به او نشان داده اند، 

در حال بررسی امکان جدایی خود از این باشگاه است.

یک خرید موفق سه خرید ناموفق
تنها دیاباته از فهرست او خریداری شده است و بازیکنانی 
چون درامه، میلیچ و کوچیارلی به استقالل نپیوسته اند، 
به خصوص نیاز این سرمربی در قلب خط دفاعی برآورده 
نشده و این دلیل اصلی اختالفش با مدیران باشگاه است.

آخرین مورد این اختالف ها شــرایط هروویه میلیچ بوده 
است که اســتراماچونی او را برای پســت دفاع چپ در 
اســتقالل در نظر گرفته بوده اما حاال با منتفی شــدن 
حضور او در تهران، سرمربی آبی پوشان از فراهم نیامدن 
یکی دیگر از گزینه های خط دفاعی خود بسیار عصبانی 
شده است. بعضی از این منابع می گویند: این بازیکن که 
دو روز در تهران بوده به دلیل رد تست پزشکی نتوانسته 
قرارداد ببندد و این سومین بازیکنی است که در 15 روز 
اخیر استراماچونی خواســته اما به دالیل مشابه قرارداد 
نبسته اند. البته صحبت های دیگری در خصوص میلیچ 
مطرح است که وی به دالیل مشکالت اخذ ویزا در همان 

فرودگاه امام خمینی بلیت برگشتش را گرفته است.
در همین رابطه ســایت ایتالیایی توتومرکاتو نوشت: آن 
طور که مشخص است این مربی ایتالیایی از استقالل جدا 
می شود و تصمیم به جدایی می گیرد. فدریکو پاستورلو، مدیر 
برنامه های این مربی ایتالیایی در صدد حل کردن این مشکل 
بعد از برآورده نکردن انتظارات این مربی است. استراماچونی 
به شــکل جدی در فکر رفتن از استقالل اســت و به نظر 

می رسد در چند ساعت آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

استوری های عجیب همسر!
اتفاق جالب دیگر در این مورد، اســتوری همسر سرمربی 
ایتالیایی در اینستاگرام بود که اعالم کرد همسرش در آستانه 
جدایی از باشگاه قرار دارد؛ که البته در این استوری لینکی 
بود که به همان صحبت دی مارتزیو انتقال داده می شد. البته 

این استوری ساعاتی بعد از انتشار توسط همسر استراماچونی 
پاک شد و بعد از دقایقی دوباره گذاشته شد!

حربه مسئوالن استقالل؟ 
این صحبت ها در حالی مطرح می شود که هنوز یک هفته از 
دریافت نخستین قسط حقوق این مربی با کمک سفارت ایتالیا 
در تهران نگذشته است و با توجه به پرداخت های قابل قبولی 
که از طرف مسئوالن آبی پوشان تهرانی به کادر فنی و بازیکنان 
انجام گرفته است، بعید نیست که یک حربه از طرف آن ها برای 

دریافت پول بیشتر از وزارت ورزش برای ادامه کار باشد.

تازه داشتیم به او عالقه مند می شدیم!
اما اگر این داستان صحت داشته و استراماچونی به سمت 
درهای خروج استقالل در حال حرکت باشد، فتحی مدیر 
عامل این باشگاه روزهای بسیار سختی را در مقابل هواداران 
خشمگین آبی پوش تجربه خواهد کرد که هر روز بیشتر 
به اخالق خاص ســرمربی ســابق اینترمیالن عالقه مند 
می شدند. هنوز 48 ساعت از مالقات استراماچونی با یک 
هوادار روشن دل خردسال در حاشیه تمرینات آبی پوشان 
نگذشته است که قلب بسیاری را گرم کرد. استراماچونی در 

این مالقات که به صورت کامالً واضحی صمیمانه تر و دورتر از 
خودنمایی بعضی از مالقات های سخت مربیان و چهره های 
آشنای فوتبالی با هواداران رخ داد، به کودک خردسال گفت: 
»من به تو قول قهرمانی استقالل را می دهم، قولی که حتی به 
مدیران این باشگاه نیز نداده ام.« او همچنین در بازی تدارکاتی 
دیروز مقابل پیکان روی نیمکت نشست. چنین صحبت و 
رفتاری کمتر از یک مربی در آستانه رفتن بر می آید اما نباید 
فراموش کنیم که مدیریت در باشگاه های ایرانی می تواند به 
قدری بد باشد که متعهد ترین و وفادارترین نوع مربیان را از 
کار کردن دلزده کند؛ اتفاقی که برای برانکو در پرسپولیس 
افتاد و باید دید در استقالل به نوعی دیگر برای استراماچونی 

تکرار می شود یا خیر.

ناراحتی شدید استراماچونی از انتشار قراردادها
جالب است بدانید در شرایطی که بعد از انتشار رقم قرارداد 
بازیکنان اســتقالل، باشگاه اســتقالل و هیئت فوتبال 
استان تهران، همدیگر را مقصر این ماجرا می دانند، خبر 
این ماجرا به گوش اســتراماچونی رسیده و او را به شدت 

ناراحت و نگران کرده است.
سرمربی اســتقالل برای ناراحتی اش بابت لو رفتن رقم 

قرارداد شــاگردانش دلیل موجهی دارد. او معتقد است: 
این موضوع می تواند برای تیمش حاشیه ساز باشد و بین 

بازیکنانش اختالف به وجود بیاورد.
از طرف دیگر سرمربی استقالل از بخش رسانه ای باشگاه 
یعنی حامد حاجیلو به عنوان مدیر روابط عمومی و محمد 
نوری فر به عنوان مدیر رسانه ای بابت این موضوع به شدت 
ناراحت شده اســت. او انتظار داشته مدیر روابط عمومی 
یا مدیر رســانه ای تیم، هنگام ثبت قرارداد، بازیکنان را 
همراهی می کــرده و اجازه نمی داده کــه خبرنگاران به 

اطالعات محرمانه مبلغ قراردادها دسترسی پیدا کنند.

ادعای جالب یک سایت جمهوری چک 
سایت isport.cz جمهوری چک با انتشار خبر جدایی 
احتمالی استراماچونی از اســتقالل و دالیل آن نوشت: 
این خبر برای کسانی که موج حضور مهاجران)بازیکنان 
خارجــی( در زمــان هدایــت اســپارتاپراگ توســط 
استراماچونی را به یاد می آورند، جای تعجب ندارد، چرا که 
همه چیز در پشت پردهِ  نقل و انتقاالت است.استراماچونی 
در زمان هدایت اســپارتاپراگ بازیکنان خارجی زیادی 

جذب کرده بود  و این سایت به همین نکته اشاره دارد.

بازی رسانه ای مدیران استقالل یا نمونه جدید دل زدگی یک مربی خارجی؟

استراماچونی ساز جدایی کوک کرد

هری کین: تاتنهام می تواند قهرمان لیگ برتر شود
ورزش: کاپیتان و مهاجم تاتنهام بعد از پیروزی این تیم مقابل استون ویال می گوید تاتنهام 
توان قهرمانی در فصل جاری لیگ برتر را دارد. هری کین معتقد است: »ما سال گذشته تا 
یک مدت نمی گذاشتیم منچسترسیتی و لیورپول از ما خیلی فاصله بگیرند و بعد از ژانویه 
بود که آن ها موفق شدند خودشــان را از ما جدا کنند و فاصله بین ما و آن ها بیشتر شد. 
امسال باید حواس مان باشد که شروع خوبی در لیگ برتر داشته باشیم. لیورپول روز جمعه 
و سیتی روز شنبه نشان دادند که امسال استاندارد لیگ برتر چقدر باال است. ما اعتقاد راسخ 

داریم که می توانیم قهرمان لیگ برتر شویم هر چند هنوز راه درازی در انتظارمان است.«

مراقبت 24ساعته از منزل مسوت اوزیل
ورزش: مسوت اوزیل و سئاد کوالسیناچ، ستاره های آرسنال در منزل مانده و درحالی 
که مأمورین امنیتی از منــزل آن ها محافظت می کردند پیروزی تیم شــان مقابل 
نیوکاسل را از درون خانه تماشا کردند. به نظر می رسد اوزیل و کوالسیناچ در جریان 
یک درگیری بین دو گروه گانگستر رقیب لندنی گرفتار شده اند. چندی پیش گروهی 
سارق مسلح با هدف سرقت خودرو مسوت اوزیل با این دو درگیر شدند و بعد از آن هم 
حادثه ای در خانه اوزیل برای او اتفاق افتاد که در نهایت باعث شد این دو بازیکن به 

خاطر حفظ امنیت شان به همراه آرسنال به نیوکاسل سفر نکنند.

مورینیو: تیم ب سیتی هم مدعی قهرمانی است
ورزش: سرمربی سابق یونایتد، این تیم و آرسنال را در حد قهرمانی لیگ برتر نمی داند و 
جالب اینکه نیمکت منچسترسیتی را مدعی عنوان کرد. ژوزه مورینیو که اکنون به عنوان 
کارشناس تلویزیونی فعالیت می کند پیش از بازی یونایتد و چلسی که با پیروزی 4 بر  صفر 
شیاطین سرخ همراه بود در پاسخ به پرسشی مبنی بر نامزدهای احتمالی قهرمانی در این 
فصل گفت: »منچسترسیتی، لیورپول، تاتنهام و تیم ب منچسترسیتی  وقتی دیروز به 
نیمکت سیتی برابر وستهام و بازیکنانی که بازی به آن ها نرسیده بود نگاه کردم، با خودم فکر 

کردم که همین تیم روی نیمکت هم می تواند برای قهرمانی لیگ بجنگد.«

پوگبا: از بازی برای یونایتد راضی و خوشحالم
ورزش: ستاره فرانسوی منچســتریونایتد می گوید: با وجود شــایعات زیاد درباره 
پیوستنش به رئال مادرید در طول تابستان از حضور در یونایتد راضی و خوشحال است. 
پل پوگبا تاکید دارد: »من وقتی فوتبال بازی می کنم همیشه حالم خوب است چون این 
کاری است که دوستش دارم و حرفه من است. من هر وقت وارد میدان می شوم از جان 
و دل مایه می گذارم. می دانیم که پیش از این حرف هایی زده شده ولی آینده واقعیت 
را نشان خواهد داد. من همیشه می خواهم در همه بازی ها برنده باشم وهر وقت که به 
میدان فرستاده می شوم از خودم تا آخرین حد ممکن مایه می گذارم و تالش می کنم.«

جواد رستم زاده: کار امید ابراهیمی با االهلی گره خورده 
و این بازیکن که فصل گذشــته قراردادی دوساله با تیم 
قطری بسته بود، حاال باید باشــگاه را ترک کند. باشگاه 
االهلی دوحه برای ثبت قرارداد شــین لــوری، مدافع 
استرالیایی در فدراسیون فوتبال قطر به عنوان چهارمین 
ســهمیه بازیکنان خارجی به توصیه باریرا، ســرمربی 
اســپانیایی خود قرارداد امید ابراهیمی، هافبک ایرانی 
را پس از توافق دوجانبه فسخ کرد. امید سال گذشته در 
شرایطی استقالل را ترک کرد که یکی از ستون های این 
تیم به شمار می رفت، اما فقط یک سال بعد از حضور در 
االهلی، حاال انگار دل قطری ها را زده و آن ها دنبال قطع 

همکاری با این بازیکن هستند. 

پیشنهادهای داخلی و خارجی
فســخ قرارداد امید ابراهیمی با تیم االهلی قطر آغازگر 

سلسله شایعات متعدد در فضای 
رســانه ای ایران بود. عده ای 

با گمانه زنی هــای فراوان 
مدعی شــدند ســتاره 
ســابق آبی ها بــه تیم 
اســتراماچونی ملحق 
خواهد شــد کــه این 
گمانه زنی با واکنش آنی 

مسئوالن استقالل منتفی شــد. با این حال رسانه های 
خبری از عالقه شــدید تیم هایی چون تراکتورســازی 
تبریز، شهرخودرو و دیگر تیم های لیگ برتری داخلی به 

جذب این بازیکن خبر دادند.
سکوت محض امید ابراهیمی در میان این حجم باال از 
گمانه زنی این ابهام را به وجود آورد که ممکن است وی 
برای حضور در لیگ ایران تمایل فــراوان دارد اما یکی 
از نزدیکان او در گفت و گو با یکی از رســانه های خبری 
مدعی شد امید به ایران برنمی گردد و به احتمال زیاد در 
لیگ قطر باقی خواهد ماند اما کدام تیم مشخص نیست.

ابراهیمی در مشهد؟
در همین بین اظهارنظر مسئوالن شهرخودرو برای جذب 
این بازیکن جالب توجه بود. هرچند مدیران این باشگاه لیگ 
برتری در هفته های گذشته از نبود بودجه کافی برای جذب 
بازیکن خبر داده بودند اما نزدیکان این باشگاه در رسانه های 
نزدیک به خود از تمایل زیاد یحیی گل محمدی به جذب 
این بازیکن پرده برداشتند و مدعی شدند مذاکرات اولیه 

برای جذب این بازیکن آغاز شده است.
یکی از رســانه های خبری پس از این ابراز تمایل در 
خبری مدعی شــد ابراهیمی امروز سفری به مشهد 
خواهد داشت و با مدیران باشگاه شهر خودرو مذاکرات 
نهایی خود را انجام می دهد تا در صورت توافق قرارداد 

همکاری میان طرفین امضا شود.
ابراهیمی دوست داشــت در صورت امکان در بازگشت 
به لیگ برتر در استقالل یا سپاهان فوتبالش را 
دنبال کند ولی این دو تیم در پست او به 
بازیکن جدید نیازی ندارند و به همین 
خاطر شانس شهر خودرو برای جذب 

او باال رفت.
گفته می شود مهدی رحمتی، کاپیتان 
ســابق اســتقالل و دروازه بان شهر 
خودرو که رابطــه خوبی با ابراهیمی 
دارد در متقاعد کردن او برای پیوستن 
به این تیم نقش موثری داشته است. 
در صورتی کــه این انتقــال انجام 
شود، شــهر خودرو در فصل جدید 
با وجود بازیکنانــی مثل رحمتی،  
سروش رفیعی و امید ابراهیمی به 
یکی از تیم های پرمهره لیگ برتر 
تبدیل خواهد شد. اما نکته ای که 
هنوز مشخص نیســت این است 
که آیا مدیران شهر خودرو که این 
روزها به انواع و اقســام مختلف 
در اظهارنظرهــای خــود از نبود 
منابع کافی مالــی برای تیمداری 
ســخن می گویند توان پرداخت 
رقم پیشنهادی امید ابراهیمی را 

دارند یا خیر؟

سینا حسینی: یکی از وعده هایی که مسئوالن فدراسیون 
و سازمان لیگ به مدیران باشگاه پرسپولیس دادند این 
بود که در صورت کسب سومین قهرمانی پیاپی آن ها در 
رقابت های لیگ برتر، جام قهرمانی مسابقات لیگ برتر 
به این باشــگاه تعلق خواهد گرفت و جام جدیدی برای 
مسابقات لیگ برتر طراحی خواهد شد اما برخالف وعده 
مسئوالن ســازمان لیگ نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه 
در مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ نوزدهم در مشهد، 
از همان جام قبلی به عنوان جام قهرمانی لیگ نوزدهم 

رونمایی شد!
مدیران پرسپولیس که بر این باور بودند مسئوالن سازمان 
لیگ همان طور که در جلسات حضوری به آن ها وعده داده 
بودند رفتار خواهند کرد و جام قهرمانی را برای همیشه به 
پرسپولیس اهدا خواهند کرد به نشانه اعتراض به سازمان 
لیگ نامه ای ارسال کردند و خواستار توضیح بیشتر در 
این ارتباط شدند اما تا کنون هیچ توضیحی در این رابطه 
داده نشده است تا روابط میان باشگاه و سازمان لیگ برای 

چندمین بار شکراب شود.
گویا ایــن موضــوع از طریق ایــرج عــرب مدیرعامل 
سرخپوشــان به اطالع وزیر ورزش و جوانان هم رسیده 
است اما آقای وزیر توپ را به زمین مهدی تاج انداخته و 
تأکید کرده در این خصوص و رفتارهای درون سازمانی 
وی قادر به دخالت نیست اما اگر وعده ای در این خصوص 
به پرسپولیس داده شده است باید این وعده عملی شود.

حاال پرسپولیســی ها به صورت چراغ خاموش به دنبال 

بازپسگیری جام قهرمانی خود از سازمان لیگ هستند تا 
به این واسطه این جام برای همیشه به ویترین افتخارات 
این باشگاه برود. اما از آنجا که این جام در مشهد رونمایی 
شد و در حضور نمایندگان باشگاه های حاضر در مسابقات 
لیگ نوزدهم به عنوان جام قهرمانی معرفی شــد بعید 

است که تغییری در این ماجرا صورت گیرد.
برای شنیدن توضیحات رئیس کمیته برگزاری مسابقات 
لیگ برتر با سعید فتاحی تماس گرفتیم اما وی که این 
روزها به سختی پاسخ خبرنگاران را می دهد، توضیحی 
برای این پرسش نداشت و تأکید کرد: درحال حاضر در 
موقعیت مصاحبه نیستم! حیدر بهاروند رئیس سازمان 
لیگ برتر نیز از ارائــه توضیح در این خصوص خودداری 

کرد تا ابهامات درباره این ماجرا بیشتر از قبل شود.
با این وجود پیگیری های مســئوالن پرسپولیس برای 
بازپســگیری جام قهرمانی ادامه داشت تا مشخص شد 
به دلیل اینکه چنین موضوعی در هیچ جایی به صورت 
کتبی وجود ندارد فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ملزم 
به اجرای این وعده نیست و همچنان از همان مدل جام 
قبلی برای قهرمان بعدی استفاده خواهد کرد. به همین 
دلیل موضوع تغییر شــکل جام به کلی منتفی اســت. 
شنیده می شود مسئوالن ســازمان لیگ ابتدا قرار بود 
این حرکت را انجام دهند اما به دلیل اینکه مدل طراحی 
صورت گرفته مورد پسند بیشتر قریب به اتفاق مدیران و 
باشگاه ها بوده ومسئوالن سازمان لیگ قید طراحی یک 

جام دیگر را زدند.

رحمتی، ابراهیمی را هم به مشهد می آورد؟

صدای پای »امید« در شهر خودرو
دست پرسپولیسی ها در پوست گردو

»جام« جدید برای لیگ برتر طراحی نمی شود
خبر

یحیی قهر کرد
ایسنا: سرمربی شهرخودرو به دلیل کمبود امکانات و تغییر محل 
دیدار دوستانه  تیمش با گل گهر سیرجان، حاضر به نشستن روی 

نیمکت شهرخودرو در دیدار با گل گهر نشد.
قرار بود دیدار دوســتانه دو تیم در یکی از دو ورزشــگاه امام 
رضا)ع( یا ثامن برگزار شــود که با مخالفت مسئوالن، بازی به 
کمپ تمرینی شهر خودرو یعنی مجموعه منزل آباد انتقال پیدا 
کرد. این ناهماهنگی باعث ناراحتی ســرمربی مشهدی ها شد 
تا برای چندمیــن بار در دو فصل اخیــر، گل محمدی به خاطر 
کمک نکردن مسئوالن مشــهدی، از تمرینات یا بازی های این 

تیم کنار بکشد.

دوری دوماهه قاسمی نژاد از میادین
ورزش: امین قاســمی نژاد که فصل گذشته جزو تأثیرگذارترین 
بازیکنان تیمــش بــود، در تمرینات شــهر خــودرو از ناحیه 
همیسترینگ آســیب دید.ظاهراً این مصدومیت جدی است و 
نتیجه MRI مدت زمان دقیق دوری قاســمی نژاد از میادین را 
مشخص خواهد کرد، اما کادر پزشکی تیم پدیده پیش بینی دوره 
نقاهتی یک تا دو ماهه برای او کرده است.البته در صورت پارگی 
همیسترینگ پای قاســمی نژاد احتمال غیبت او بیش از دو ماه 
خواهد بود، موردی که به زودی مشــخص و مراحل درمان این 

بازیکن آغاز می شود.

شکست آِوس 
در شب گلزنی مهرداد محمدی

ورزش: در چارچوب هفته نخســت لیگ برتر فوتبال پرتغال تیم 
آِوس در زمین تیم بواویستا شکســت 2 بر یک را پذیرا شد.در این 
بازی نیجه )6( و کاستا )76 - پنالتی( برای تیم بواویستا گل زدند. 
تنها گل تیم آِوس را نیــز مهرداد محمدی، ملی پــوش ایرانی در 
دقیقه 41 به ثمر رساند.براساس این گزارش، مهرداد محمدی که 
نخستین بازی خود را در لیگ برتر فوتبال پرتغال تجربه می کرد، 

در این مسابقه حضوری 90 دقیقه ای در ترکیب تیم آِوس داشت.

استقالل، ناکام در جذب دروازه بان پیشین 
شهرخودرو

ورزش: باشــگاه اســتقالل نتوانســت دروازه بان فصل گذشــته 
شهرخودرو را به خدمت بگیرد. با اعالم جواد زرینچه، سرپرست تیم 
فوتبال استقالل، محمد ناصری که طی روزهای گذشته در تمرینات 
استقالل حضور داشت، شرایط الزم برای عقد قرارداد را کسب نکرد 

و به این ترتیب در فصل پیش رو آبی پوش نخواهد بود.

لیگ برتر باز هم به تعویق افتاد
ورزش: رئیــس ســازمان اقتصــادی فدراســیون فوتبال در 
گفت وگویــی تلویزیونی دربــاره آغاز لیگ برتر در شــب عید 
غدیر خم اظهار کرد: ما جلســه ای برای بررسی زیرساخت های 
برگزاری لیگ برتر داشــتیم کــه باتوجه بــه اطالعات موجود 
مشــخص شــد که امکان آغاز لیگ برتر در این تاریخ نیست. 
درودگر درباره تاریــخ احتمالــی برگزاری لیــگ برتر گفت: 
باشــگاه ها قضیه را ابتدا جدی نگرفتند اما اکنون گزارش های 
مثبتی از روند کار به ما رسیده اســت. ان شاءاهلل قبل از اردوی 
تیم ملی هفته اول لیگ برتر برگزار می شــود و هفته دوم به بعد 

از اردوی تیم ملی موکول می شود.

کاوه رضایی از فهرست بروژ  
در لیگ قهرمانان خط خورد

ورزش: کلوب بروژ در حالی با 23 بازیکن برای بازی برگشــت 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا راهی پایتخت اوکراین شــد 
که کاوه رضایی و کارلو لتیسا در هواپیما حضور نداشتند. کاوه 
رضایی که بر خالف فصل گذشــته مصدوم نیســت نتوانســته 
فیلیپه کلمنت، ســرمربی کلوب بروژ را در دوران آماده سازی 
پیش فصل جهت حضور در ترکیب اصلــی این تیم متقاعد کند 
و مهاجم چهارم محسوب می شود.کلوب بروژ که در بازی رفت 
مرحله حذفی لیــگ قهرمانان اروپا با نتیجه یــک بر صفر برابر 
دینامو کیف پیروز شده بود امشــب در بازی برگشت به مصاف 

این تیم اوکراینی می رود.

خبر

جام باشگاه های فوتسال آسیا
شکست و صعود مس سونگون 

ورزش: تیم فوتسال مس سونگون در ســومین بازی مرحله گروهی 
رقابت های قهرمانی جام باشگاه های آسیا به مصاف ناگویای ژاپن رفت که 
این دیدار با شکست 3 بر 2 نماینده ایران به اتمام رسید. مس سونگون با 
وجود شکست در این دیدار به دلیل پیروزی در دو دیدار ابتدایی موفق به 
صعود از مرحله گروهی این مسابقات شد.  نماینده کشورمان در مرحله 
یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا، به مصاف تیم دوم گروه C یعنی 
بانک بیروت لبنان می رود. ناگویا با سه قهرمانی پرافتخارترین تیم مسابقات 

محسوب می شود که در مرحله بعدی با واموس اندونزی بازی می کند.

ادامه بلندپروازی گلنوش خسروی
نیمار ایرانی به کوناک اسپور ترکیه پیوست

ورزش:  گلنوش خسروی، بازیکن سابق تیم ذوب آهن که عضو تیم ملی 
فوتبال بانوان ایران نیز محسوب می شود، در توافق با باشگاه کوناک اسپور 
ترکیه، راهی لیگ این کشور شد و فصل آینده را با پیراهن این تیم به بازی 
خواهد پرداخت.گلنوش خسروی که به خاطر تکنیک باال و ستاره شدن از 
سن پایین بین بانوان فوتبالی به نیمار ایرانی معروف شده، با درخشش در 
مسابقات دو و میدانی چهره شد و در ادامه نیز با حضور در مسابقات مدارس 
استعداد او در فوتبال نیز کشف شد و به این رشته ورود کرد. یکی از زیباترین 
گل های گلنوش خسروی مربوط به مسابقات آسیایی است که از میانه 
زمین موفق به گشودن دروازه مالدیو شد و مورد توجه مسئوالن فوتبال 

آسیا نیز قرار گرفته بود.

بلبلی،  سهمیه لیگ برتری نیست
ورزش: در روزهای اخیر پرسشی به وجود آمده که آیا استقالل سهمیه 
بازیکنان لیگ برتری خود را پر کرده یا همچنان می تواند در بازار نقل و 
انتقاالت بازیکن جذب کند چرا که هر تیمی می تواند تنها 6 بازیکن لیگ 
برتری در پنجره نقل و انتقاالت به خدمت بگیرد.طبق پیگیری ها محمد 
بلبلی بازیکنی که از سپیدرود به خدمت گرفته شده سهمیه لیگ برتری 
استقالل را پر نمی کند چرا که نام این بازیکن فصل قبل در فهرست زیر 21 
سال تیم فوتبال سپیدرود رد شده بود و بنابراین بازیکن 20 ساله سهمیه 
لیگ برتری محسوب نمی شود. با این شرایط استقالل می تواند در بازار نقل 
و انتقاالت یک بازیکن لیگ برتری دیگر جذب کند که احتماالً آن بازیکن 

در پست دروازه بان خواهد بود.

مصلح: حاال قهرمانی با سپاهان را می خواهم
ورزش: شایان مصلح در حاشیه تمرین دیروز سپاهان گفت: خدا را شکر 
چند روزی است سر تمرینات سپاهان هستم و از روز اولی که با این باشگاه 
قرارداد بستم، تمریناتم را با تیم شروع کردم. وی اضافه کرد: انگیزه زیادی 
دارم و امیدوار هستم در فصل جاری از نظر فردی و گروهی به موفقیت های 

مد نظرمان برسیم و قهرمانی را در آخر فصل به دست بیاوریم.

سیاوش یزدانی به کمیته انضباطی می رود
ورزش: مدافع تیم فوتبال استقالل برای مشخص شدن وضعیت خود به 
کمیته انضباطی خواهد رفت. یزدانی که به دلیل اتفاقات دیدار پرسپولیس 
و سپاهان با مشکل برای شروع فصل مواجه است، باید در کمیته انضباطی 

حاضر شود تا تکلیف این بازیکن برای شروع فصل جدید مشخص گردد.
استقالل در افتتاحیه لیگ برابر ماشین سازی به میدان می رود و برای این 

دیدار به خرید جدید خود نیاز دارد.

سید جالل حسینی:
با کالدرون خیلی صحبت می کنیم

ورزش: کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس ضمن اظهار ناراحتی برای ایجاد 
برخی حاشیه ها در این تیم گفت: اگر برای ما حاشیه ایجاد نکنند، تیم خیلی 

خوبی خواهیم داشت.
سید جالل حسینی ضمن رد هرگونه اختالف با گابریل کالدرون افزود: 
همیشه چنین بحث هایی بوده و هست، گاهی روی من مانور می دهند و 
بعضی اوقات هم درباره بازیکنان جوان، چنین مسائلی را مطرح می کنند؛ 

این کار درست نیست و به تیم پرسپولیس ضربه می زند.
حسینی ضمن اشاره به رابطه خوبش با سرمربی پرسپولیس گفت: من 
خودم هر چقدر بتوانم برای کالدرون تالش می کنم، او خیلی قوی و محکم 
است، با آقای کالدرون همیشه درباره خیلی از مسائل صحبت می کنیم، 
امیدوارم در فصل جدید در کنار هواداران، با وجود حاشیه هایی که رقم 

می زنند، بتوانیم نتایج درخشانی بگیریم.

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/6

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015003199- 1398/04/25 هي برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى حسين محمدى استادى به شناسنامه شماره 4 كد ملى 0749694831 صادره تايباد فرزند حسن در ششدانگ 
يكباب منزل به مساحت 168,95 متر مربع پالك شماره 557 مكرر فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت مرحوم عبدالرسول غفارى (سهم االرثى ابانصر – فريبا – 
حميد – مجيد غفارى و طلعت معصومى) و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
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 سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806312
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/22 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/6
غالمرضا آقازاده

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139760306015009355- 11/11/ 1397 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــنامه شماره 0740173502 كد ملى 0740173502 صادره تايباد فرزند رسول در  آقاى مصطفى ذوالفقارى به شناس
ــماره 46 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان  ــكونى به مساحت 470 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل مس شش
ــمتى از مالكيت رسمى و مشاعى مرحوم رسول ذوالفقارى  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس رضوى بخش 14 مش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود  ــمتى از پالك محرز گرديده اس و قس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  ــخاص نس در صورتى كه اش
ــليم  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 986313
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/22 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/6
غالمرضا آقازاده

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139760306015009354- 11/11/ 1397 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش

ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره 927 كد ملى 0749764937 صادره فرزند رسول در ششدانگ  ــنامه ش متقاضى آقاى حكيم ذوالفقارى به شناس
يكباب منزل مسكونى به مساحت 270 متر مربع پالك شماره 14 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 
ــمى و مشاعى مرحوم رسول ذوالفقارى و قسمتى از  ــمتى از مالكيت رس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس 14 مش
پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــخاص نس اش
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 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806314
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/22 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/6
غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
ــه  ــعود عظامى بموجب پرونده اجرائى كالس ــه 9400064عليه مس آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائى كالس
ــى208/40 كه ذيل  ــاحت2637/2 مترمربع پالك ثبت ــاى احداثى درآن بمس ــك قطعه زمين بابن ــش دانگ ي فوق ش
ــعود عظامى ثبت وسند مالكيت صادرگرديده است وبموجب  صفحات507و334دفاتر77و3 صفحات334و507بنام مس
اسناد رهنى 7632مورخ93/7/7و7994 مورخ93/8/27و4656 مورخ97/12/18دررهن بانك كشاورزى قرارگرفته پالك 
ــوا به سمت محمد آباد بعداز پمپ گازسمت راست مرغدارى يكتا كه ملك فوق داراى1800مترشامل  فوق واقع درپيش
ــويى اتاقك برق  ــرويس حمام ودستش ــقف گنبدى انباراتاقك تابلو برق منزل كارگرى س ــالن مرغدارى باتعداد14س س
ــه فاز  ــماره بهره بردارى 10865بوده وفعال وداراى برق س ــتائى بش ــد وداراى امتيازآب روس ــتخرومحوطه مى باش اس
ــت وپنجاه ميليون ريال ارزيابى  ــش ميليارد ودويس ــناس رسمى به مبلغ ش ــد كه طبق نظركارش ــهرى مى باش وگازش
ــت وطبق نامه شماره72/1244/163مورخ97/10/20بستانكارمورد وثيقه فاقد بيمه مى باشد پالك فوق از  گرديده اس
ساعت9 الى12روزيكشنبه مورخ98/6/10 دراداره ثبت پيشوا واقع درپيشوا خ شريعتى جنب درمانگاه فردوس ازطريق 
مزايده بفروش مى رسد مزايده ازمبلغ شش ميليارد ودويست وپنجاه ميليون ريال شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادى 
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب. برق. گازاعم ازحق انشعاب وياحق اشتراك  ــود الزم به ذكراس نقدا فروخته مى ش
ــهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم  ــد ونيزبدهى هاى مالياتى وعوارض ش ــرف درصورتى كه مزايده داراى آنها باش ومص
ــت ونيز درصورت وجود مازاد وجوه پرداختى  ــده باشد بعهده برنده مزايده اس ــده يا نش ازاينكه رقم قطعى آن معلوم ش
بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد ونيم عشروحق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا 
ــاعت ومكان مقرربرگزار خواهد  ــردد مزايده روز ادارى بعد ازتعطيلى درهمان س ــمى گ چنانچه روز مزايده تعطيل رس

شد173/م الف   تاريخ انتشار آگهى: 98/5/22  9806317
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سندمالكيت 
نظربه اينكه فيروزه فيروزى فرزند محمدرضا به استناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده منظم به  تقاضاى كتبى جهت 
دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند ماكيت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك7فرعى از 3346 اصلى واقع در بخش 2 شهرستان سبزوار كه متعلق به وى ميباشد بعلت نقل مكان مفقود شده 

ــد مالكيت فوق الذكر ذيل دفتر امالك الكترونيكى 139520306011003923  ــت با بررسى دفتر امالك معلوم ش اس
ــت دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.لذا باستناد ماده120آئينامه  ــده اس ــليم ش ــند صادر و تس بنام وى ثبت و س
ــى معامله اى انجام داده يامدعى  ــبت به ملك موردآگه ــون ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نس قان
ــار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل  ــندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف10روز ازتاريخ انتش وجود س
ــليم نمايد.بديهى درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا  ــندمعامله رسمى به اين اداره تس ــندمالكيت ياس س
وصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت ياسندمعامله رسمى نسبت به صدورسندمالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى 

اقدام خواهدشد.(م الف 98/100/2953) آ-9806364
 تاريخ انتشار:98/05/22

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــت واصله مستند به ماده  ــب درخواس ــر گرديده اينك بر حس پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتش
مذكورو ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قسمت ازامالك واقع در قطعه7 درگز بخش7 قوچان در ساعت 

ادارى در تاريخ مندرج در متن آگهى انجام و به شرح ذيل آگهى ميگردد:
پالك169- اصلى واقع قريه كالو قطعه هفت درگز بخش 7 قوچان

پالك 44فرعى مجزى شده از 169- اصلى دولت جمهورى اسالمى ايران به نمايندگى شركت آب و فاضالب روستايى 
خراسان رضوى ششدانگ يك باب ساختمان تاسيسات آبرسانى واقع در روستاى كالو

تاريخ تحديد:1398/06/17
ــيله اين آگهى اخطار ميگردد  ــماره هاى فوق به وس لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين ش
ــانند و چنانچه هر يك از صاحبان امالك و يا نماينده  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور بهم رس كه درروز و س
ــده از طرف  ــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش
مجاورين تحديد خواهد شد  و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در موقع 
ــت  مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
ــليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم  از تاريخ تس

و گواهى الزم را از مرجع مذكور  اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.9806315
تاريخ انتشار05/22/ 1398

ناصر حسن زاده
رييس اداره ثبت اسناد و امالك درگز 

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

ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــن نامه قانون تعيي ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــماره 139760308001001914-1397/05/31 هيات  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى ش س
ــمى مستقر  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س

ــاى ابولفضل دلير    ــه بالمعارض متقاضى آق ــد تصرفات مالكان ــوزه ثبت ملك بيرجن ــد ثبتى ح در واح
ــماره ملى 0651934338  نسبت  ــنامه 1577صادره از بيرجند و ش ــماره شناس فرزند محمد على بش
ــاحت 240/46 متر مربع قسمتى  ازپالك  ــاختمان متصل به مس ــدانگ يك قطعه محوطه و س به شش
ــائ دستگردى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع  1396- اصلى بخش از محل مالكيت حاجيه نس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض  مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست  خود رابه اين اداره تس
ــدت مذكور وعدم وصول  ــت در صورت انقضاى م ــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــود را به مراج خ

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805499
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/22

على فضلى 
  رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

رأى قاضى شورا
در خصوص دادخواست خواهان : نوروزعلى مشرف فرزند : غالم احمد بطرفيت خواندگان : 1- طيبه زواركاريزى فرزند 
: صفرعلى  2- مرتضى صادق پورمعامله  فرزند : على ، به خواسته الزام خواندگان به تنظيم سند يك دستگاه اتومبيل 
ــى در  ــماره پالك 12- 141 و 94 مقوم به هفت ميليون و چهارصد هزار تومان به انفصام هزينه دادرس ــمند به ش س
ــمند به شماره پالك 12-141 و 94 از خوانده  ــته يك دستگاه اتومبيل س ــت خواهان كه اظهار داش خصوص دادخواس
رديف اول خريدارى و تمام ثمن معامله را پرداخت اما به لحاظ امتناع خواندگان تا كنون موفق به تنظيم سند رسمى 
ــده بنام خود  ــمى انتقال اتومبيل ياده ش ــند رس ــتار الزام خواندگان به تنظيم س انتقال به نام خويش نگرديده و خواس
ــار  ــت آگهى بتاريخ 98/02/14 صفحه 18 روزنامه كثيراالنتش ــدگان مجهول المكان معرفى و يك نوب ــده ، خوان گردي
خراسان منتشر گرديده كه خواندگان عليرغم سپرى شدن مدت قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته عليهذا با احراز 
شرعى و قانونى بودن معامله انجام شده بين الطرفين و با توجه به اينكه سند اتومبيل صدراالشاره مطابق استعالم مورخ 
98/04/15 واصله از پليس راهور فا شهرستان تربت جام به نام خوانده رديف 2 ( مرتضى صادق پور معامله فرزند : على) 
ميباشد لذا با عنايت به نظريه مشورتى مورخ 98/04/18 اعضاء و مستنداٌ به مواد 10 و 219 و 220 قانون  مدنى حكم 
به الزام خوانده رديف 2 به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و تنظيم و امضاء سند رسمى انتقال اتومبيل پالك فوق 
بنام خواهان صادر و ضمنأ خوانده مرقوم محكوم به پرداخت مبلغ يكصدو چهار هزار تومان بابت هزينه دادرسى در حق 
ــمى انتقال بنام وى نگارش و تنظيم نيافته و  ــند رس خواهان ميگردد. اما در خصوص خوانده رديف اول چون تاكنون س
ــند رسمى انتقال بنام خواهان مدخليتى داشته باشد و طرح دعوى بر عليه  ــاراليه نمى تواند در تنظيم س در نتيجه مش
ــناد  ــند عادى قابل پذيرش بوده و موجبى براى الزام نامبرده به حضور در دفتراس وى صرفأ براى ثبوت ادعا و اصالت س
ــالم ميگردد رأى صادره جهت خواندگان غيابى  ــود ندارد از اين لحاظ دعوى خواهان بر عليه وى مردود اع ــمى وج رس
محسوب و ظرف مدت 20 روز پس ازتاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس پس  از بيست روز قابل تجديد 

نظر خواهى در دادگاه عمومى و حقوقى با خرز مى باشد . 9806356
مصطفى حسن نژاد

مشاوره و قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان باخرز 

      صفحه 11

آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری توسعه آرمان گلریز
 سهامی خاص به شماره ثبت 489761 و شناسه ملی 14005745897

 به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای محمدرضا هاشمیان )کد ملی0054143829(به سمت رئیس هیئت 
مدی��ره، آقای جلیل هاش��میان)کد ملی0938855212(به س��مت نائب رئیس 
هیئت مدیره، آقای محمد کمال هاشمیان)کد ملی0056213069(به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای کورش پوربرات)کد ملی0939686864( به س��مت مدیر 
عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برگزیده شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)562770(
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 آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه شهید کامیاب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 200 و شناسه ملی 10380035500
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,22 ونامه شماره 733 مورخ 1398,04,17سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
س��ید محمد کامیاب به ش��ماره ملی 0919673066 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2- آقای حسین مقدم حسین آبادی به شماره ملی 0940223422 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره 3- آقای محمد طیرانی بهتری به ش��ماره ملی 0938406906 عضو اصلی هیئت مدیره 4- آقای ابوالفضل محس��ن زاده کاش��انی به ش��ماره 
ملی 0819292230 عضو اصلی هیئت مدیره 5 - آقای س��ید حس��ین کامیاب به ش��ماره ملی 0933903448 عضو اصلی هیئت مدیره 6 -آقای سید حسن کامیاب 
به ش��ماره ملی 0919741312 به س��مت مدیر عامل خارج از اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، س��فته ،بروات ،قراردادها و عقود اس��المی با امضاء ثابت آقای س��ید محمد کامیاب بهمراه یک امضاء متغیر از آقایان س��ید حسن کامیاب , حسین 
مقدم حس��ین آبادی , محمد طیرانی بهتری همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر 

عامل و مهر صندوق معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )563481(
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آگهی تغییرات شرکت سورنا الکتریک توس 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
50686 و شناسه ملی 10380671309

عموم��ی                        مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
فوق العاده مورخ 1398,04,10 تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : - محل ش��رکت در واح��د ثبتی 
مش��هد به آدرس اس��تان خراس��ان رضوی ، 
شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، 
محله آزاد ش��هر ، خیابان سروش شمالی )معلم 
17( ، بلوار معلم ، پالک 185.002 ، طبقه اول "به 
کد پس��تی 9188766575 تغیی��ر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)563482(
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آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی داغیان اترک سه شرکت تعاونی به شماره ثبت 353 و شناسه ملی 10380055191
 به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,23 و نامه ش��ماره 516,09,03,497 مورخ 1398,03,25 اداره تعاون روستایی 
شهرس��تان قوچان تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای علی اصغر سیامکی قلعه صفا به شماره ملی 6359926296 به سمت مدیرعامل 
و آقای حس��ینعلی خادم پیر به ش��ماره ملی 0871693917 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حس��ن س��لیمانی سعادتقلی 
به ش��ماره ملی 0871062933 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای غالمرضا طاهرزاده به ش��ماره ملی 0870372726 به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای ابوطالب قنبرزاده داغیان به ش��ماره ملی 6359351447 به سمت منشی هیئت مدیره آقای عباس جمشیدی 
به ش��ماره ملی 0870442015 به س��مت نائب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ 1399,10,12 انتخاب شدند. 
- امض��ای کلی��ه چکها ، اس��ناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای ش��رکت بنماید و یا تمام یا قس��متی از حق ش��رکت را منتفی س��ازد 
ب��ه اس��تثنای مواردیک��ه هیئت مدیره بمنظ��ور اداره امور جاری ترتیب خاصی داده باش��د پس از تصویب هیئ��ت مدیره با امضای 
مدیرعام��ل و رئی��س هیئت مدیره و ممهور به مهر ش��رکت در غیاب رئیس امضای نایب رئیس معتب��ر خواهد بود ولی اوراق عادی 

شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )563483(
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آگهی تغییرات موسسه حقوقی بین المللی آرارات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3807 و شناسه ملی 10380639327
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
-آقای محمد دولتخواه به شماره ملی 0934094306 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره -آقای احمد آزاد به شماره ملی 0778642305 
به س��مت عضو هیئت مدیره -آقای حبیب ا     هلل جنیدی به ش��ماره ملی 0939381001 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب ش��ده اند . کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداس��المی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر موسس��ه معتبر میباشد. شعبه ای از موسسه به استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش 
مرکزی ، ش��هر ش��یراز، محله باغش��اه ،خیابان هدایت غربی ، کوچه 14هدایت غربی ، پالک 0 ، طبقه چهارم ، واحد 9_کد پس��تی: 7134655166 

تاسیس گردید وآقای علیرضا جاویدی به شماره ملی 2390415679 بعنوان مدیر شعبه تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )563484(
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امین غالم نژاد: یک کمپانی مخابراتی پرتغالی تبلیغ عجیبی 
پخش کرد که در آن، کریس رونالدو و نیمار در رینگ بوکس با 
هم مبارزه می کنند. رونالدو و نیمار زمانــی که در رئال مادرید و 
بارسا بازی می کردند، بارها مقابل هم قرار گرفتند اما این بار در این 
تبلیغ، مبارزه متفاوتی را به نمایش گذاشتند. این ویدئو که در آن 

این دو فوق ستاره فوتبال جهان با هم 
در رشته های بوکس، کشتی کج و 
تنیس روی میز رقابت می کنند، در 
شهر تورین فیلمبرداری شده و بعد 
از اینکه شنبه شب در رسانه های 
برزیلــی نمایش داده شــد، در 
شبکه های اجتماعی مورد توجه 
قرار گرفت. البتــه این تبلیغ ابتدا 

چند هفته قبل در شبکه های 
تلویزیونــی پرتغالی به 

نمایــش درآمد. این 
تبلیــغ با مبــارزه 
رونالــدو و نیمار در 
رینگ بوکس آغاز 
می شود و این دو 

پس از انجام رقص پا، به نظر می رسد که قصد انجام یک مبارزه 
واقعی را دارند اما فضای تبلیغ با موزیک برزیلی تغییر می کند و نیمار 
گوشه ای از هنرش در حرکات موزون را به نمایش می گذاشت. 
ســپس این دو با ماســک های رقابت های WWE، وارد یک 
مسابقه کشتی کج می شوند. در نسخه دیگری 
از این تبلیغ، رونالدو و نیمار با هم تنیس 
روی میز بازی می کنند. این تبلیغ در 
حالی منتشر شد که در این تابستان 
شایعات زیادی در مورد جدایی نیمار 
از پاری ســن ژرمن منتشر شد و از 
یوونتوس به عنوان یکی از مقصد های 
احتمالی او نام برده می شد. هرچند به 
تازگی بار دیگر اعالم شد که رئال مادرید 
ســخت به دنبال بــه خدمت 
گرفتن اوست و باشگاه 
پاریسی هم تأیید کرده 
در حــال مذاکره با 
چند باشــگاه در 
مورد این ســتاره 

برزیلی است.

ورزش: تیم ملی والیبال با شکســت برابر روســیه در مرحله 
نخست رقابت های انتخابی المپیک شانس صعود به بازی های 
توکیو 2020 را از دست داد. شاگردان کوالکوویچ با دو پیروزی 
برابر کوبا و مکزیک و یک شکســت برابر روسیه از رسیدن به 
المپیک بازماندنــد. از همان ابتدا هم پیش بینی می شــد که 
والیبالیست های ایران در خانه روسیه قدرتمند کار سختی برای 
گرفتن تنها سهمیه گروه خود دارند؛ با این حال هنوز فرصت 

کسب سهمیه برای ایران وجود دارد.
رقابت های انتخابــی قاره ها دیگر فرصتی اســت که تیم های 
ناموفق در مرحله نخســت می توانند برای رسیدن به المپیک 
تالش کنند. به غیر از ژاپن میزبــان المپیک، 6 تیم در مرحله 

نخست راهی المپیک شدند و پنج سهمیه دیگر در رقابت های 
قاره ای آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی 
مشخص می شود. در واقع تیم های قهرمان رقابت های انتخابی 

هرقاره به المپیک می روند.
تیم ملی والیبال ایران در رقابت های گزینشی قاره آسیا شانس 
نخست محسوب می شود. رقابت هایی که با حضور هشت تیم 
16 تا 22 دی برگزار می شود. ملی پوشان والیبال ایران در این 
مسابقه ها می توانند به عنوان بهترین تیم قاره سهمیه المپیک 
را کسب کنند. هشت تیم حاضر در رقابت های انتخابی المپیک 
هشت تیم نخست رقابت های قهرمانی آسیا هستند که شهریور 

به میزبانی ایران برگزار می شود.

صعود آمریکا
تیم ملی والیبال آمریکا با پیروزی 3 بر یک مقابل هلند در گروه 
B انتخابی المپیک، جواز حضــور در المپیک 2020 توکیو را 
کسب کرد. آمریکایی ها در ست های اول، دوم و چهارم با نتایج 
25 بر 18، 25 بر 20 و 25 بر 21 حریف اروپایی خود را شکست 
دادند و تنها در ست ســوم 17 بر 25 شکست خوردند. در این 

گروه، تیم های کره جنوبی و بلژیک نیز حضور داشتند.

کوالکوویچ: روسیه را فراموش کنیم
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: قبل از شروع مسابقات گفتم 
که تیم ما فرم خوب لیگ ملت ها را ندارد و دلیل این موضوع نیز 

مصدومیت و بیماری بعضی از بازیکنان است.
ایگور کوالکوویچ ادامه داد: در لحظات حساس بازی، روسیه در 
دفاع عملکرد خوبی داشت و از ما پیش افتاد. متأسفانه ما شانس 
صعود به المپیک را در این مرحله از دست دادیم اما مبارزه و تالش 
ما ادامه دارد تا بتوانیم در مرحله بعدی انتخاب المپیک به هدف 
اصلی خود که صعود به المپیک است، دست پیدا کنیم. ما باید 
بازی روسیه را فراموش کنیم و اگر چه شانس  زیادی داشتیم اما 
نمی توانیم به زمین بازگردیم و باید همه چیز را فراموش کنیم. 
روسیه از ما بهتر عمل کرد و توانست سهمیه المپیک را کسب 
کند. کوالکوویچ در ادامه صحبت های خود اضافه کرد: قبل از 
شروع مسابقات گفتم که تیم ما فرم خوب لیگ ملت ها را ندارد 

و دلیل این موضوع نیز مصدومیت و بیماری بعضی از بازیکنان 
است. تیم ما از نظر بدنی در این مسابقات آمادگی قبل را نداشت.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران خاطرنشــان کرد: با همه این 
اوصاف ما تمام تالش خود را کردیم تا برابر روسیه آماده باشیم 
و تمام سعی خود را برابر روسیه انجام دادیم و با همه مشکالت، 
بازی نزدیکی به نمایش گذاشتیم و سعی کردیم عملکرد خوبی 

داشته باشیم.
کوالکوویچ در پایان گفت: ما برابر روسیه ای بازی کردیم که یکی 
از گران ترین و موفق ترین تیم های دنیاست و نیز هواداران خود 
را در ورزشگاه می دید. بازی کردن در این فضا بسیار سخت بود 

اما ما تالش خود را کردیم ولی روسیه از ما بهتر بود و برنده شد.

تیم ملی والیبال چگونه سهمیه المپیک می گیرد؟

»کوالکوویچ «
دلخوش به صعود 
زمستانی

نیمار و رونالدو؛ مبارزه در رینگ خونین!
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فرهنگ و هنر

خبر

قرارداد اكران «ماجراى نيمروز 2» ثبت شد
فارس: قرارداد اكران «ماجراى 
نيمروز؛ رد خون» ثبت شد و از 
سوم مهرماه روى پرده مى رود.

غالمرضــا فرجى، ســخنگوى 
شــوراى صنفى نمايش درباره 
به  شــورا  جلســه  مصوبــات 

خبرنگار ســينمايى خبرگزارى فارس گفت: قرارداد اكران «ماجراى 
نيمروز؛ رد خون» به سرگروهى سينما آزادى ثبت شد.

وى ادامه داد: اين فيلم قرار است پس از فيلم سينمايى «كروكوديل» 
و از سوم مهرماه اكران  شود. 

پروانــه نمايــش «ماجــراى نيمــروز؛ رد خون» بــه تهيه كنندگى 
سيدمحمود رضوى و كارگردانى محمدحسين مهدويان با درجه بندى 
ســنى 12+، تيرماه گذشته صادر شد. مهدويان در تدارك براى آغاز 
فيلمبردارى فيلم ســينمايى «درخت گردو» با بازى پيمان معادى و 

مهران مديرى است.

يك كارگردان عنوان كرد
جشنواره آيينى و سنتى

 فرصتى براى توسعه فرهنگ ايران
كارگردان  هنر:يك  و  فرهنگ 
نمايش آيينى و ســنتى معتقد 
اســت: جشــنواره نمايش هاى 
آيينى و سنتى مى تواند فرصت 
خوبى بــراى حفظ، توســعه و 
انتقال فرهنگ، آيين و ســنت 

ايران باشد. همچنين مى تواند موجب توسعه سرمايه هاى ارزشمند آثار 
ايرانى شود.

حســين اســدى، كارگردان نمايش «آبگوشــت زهرمارى» درباره 
حضــورش در نوزدهميــن جشــنواره نمايش هاى آيينى و ســنتى 
گفت: اين نخســتين حضور من در جشــنواره نمايش هاى آيينى و 
سنتى اســت و در جشنواره، نمايش «آبگوشــت زهرمارى» نوشته 
آرش آبســاالن را كه روايت بازى در بازى دارد، در تاالر چهارسوى 

تئاترشهر اجرا مى كنم.
اين هنرمند كه از جزيره خارك در جشــنواره نمايش هاى آيينى و 
ســنتى حضور دارد، درباره وضعيت نمايش هاى آيينى و ســنتى در 
اين شــهر توضيح داد: در جزيره خارك تئاتــر جريان خوبى دارد و 
مخاطبان بسيار زيادى از آن اســتقبال مى كنند. همچنين كارهاى 

سنتى و بومى مورد توجه و حمايت مخاطبان است.
اســدى با بيان اينكه اين جشنواره فرصت خوبى براى حفظ، توسعه 
و انتقال فرهنگ، آيين و ســنت ايران اســت، افزود: اين جشــنواره 
مى تواند موجب توســعه ســرمايه هاى ارزشــمند آثار ايرانى شود. 
اميدوارم اين جشــنواره تداوم داشــته و اجراى عمومى آثار شركت  

كننده در طول سال در كل كشور برقرار باشد.
وى در پايان در ارزيابى اين دوره از جشنواره گفت: با توجه به اينكه 
آثار و نحوه برگزارى ســال هاى گذشته جشنواره نمايش هاى آيينى 
و ســنتى را دنبال مى كردم، مى توانم بگويم جشنواره رشد و توسعه 
خوبى داشته و در مسير مناسبى حركت مى كند و در حمايت از آثار 

ايرانى نقش مؤثرى ايفا كرده است.

 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان  داســتان 
بلند «رؤياى بى قرار» اثــرى اجتماعى از فاطمه 
مســعودى اســت كه با تمى  خانوادگى و درباره 
مســئله فرزندآورى و نابارورى در ميان زوج هاى 

جوان تأليف شده است. 
مسعودى داســتانش را از فضاى كامالً شهرى و 
در مختصاتى مبتنى بر محاسبات زمينى شروع 
مى كند و فرايند ســه تالش براى فرزنددار شدن 
اين زوج جوان را در اين مســير به پيش مى برد 
اما ماجراهاى داستان در نهايت به سمت و سويى 
سوق پيدا مى كنند كه حقيقت نابارورى اين زوج 
و كنار آمدن با آن در مسيرى روحانى و با تمسك 
به باورهايى فرازمينى و در دل ســفرى زيارتى بر 

وجود آن ها مى نشيند.
فاطمه مســعودى پس از نوشــتن چند اثر در 
حوزه كودك و نوجوان، نخستين رمانش را براى 
طرفداران داســتان هاى عينيت گراى اجتماعى 
نوشته است. اين داســتان در كنار بيان معضلى 
اجتماعى دنبال بيــان برخى ظرافت هاى زنانه و 
طنازى هاى ويژه زنان هم در داســتان هست. به 
انگيزه اين كتاب با فاطمه مسعودى به گفت وگو 

نشستيم كه مى خوانيد. 

 در نخستين كتابتان در حيطه بزرگسال، 
به سمت روايت معضل و مسئله اى اجتماعى 
دستمايه  را  «نابارورى»  موضوع  و  رفته ايد 
نوشــتن داســتانتان قرار داديد. چرا اين 

موضوع سوژه داستان شما شد؟ 
براى انتخاب يك ســوژه داليل زيادى وجود دارد 
كه يك يا دو دليل، بيشــتر از داليل ديگر، توجه 
نويســنده را به خودش جلب مى كند. براى خلق 
اين اثر داليل زيادى داشــتم ولى شايد همه چيز 
به دغدغه اصلى من در حــوزه كودك و نوجوان 
بازمى گردد. به فراخور شغلم با بچه ها و خانواده هاى 
زيادى ارتباط داشته ام. هميشه دغدغه من تربيت 
و آموزش صحيح بچه ها در هر سنى بوده است كه 
بخش اعظمى از آن به شرايط خانوادگى بستگى 
دارد. هم صحبتى با بچه هايى كه بدسرپرست يا 
بى سرپرست هســتند، هميشه من را به اين فكر 
مى انداخت كه چطور كســانى هســتند كه قدر 
اين نعمت را نمى دانند و بدون آنكه براى پذيرش 
چنين مسئوليت بزرگى آماده باشند، فقط براساس 
قانون فرزندآورى، بچه اى را به اين دنيا مى آورند و 
بعد به حال خودش رها مى كنند تا بزرگ شود. در 
اين بين حس نويسندگى ام كه به موضوع خانواده و 

فرزند حساس شده بود، مرا به سمت خانواده هايى 
سوق داد كه از داشتن چنين نعمتى محروم بودند. 
كسانى كه سال ها بدون بچه زندگى كرده اند و يا 
در همان ســال هاى ابتدايى زندگيشان به سراغ 
پذيرش سرپرستى بچه هاى پرورشگاهى رفته اند. 
زوج هايى كه در اليه هاى زيرين جامعه بى سروصدا 
با مشكالتى دست و پنجه نرم مى كنند كه بيشتر 
آن فشار روانى حاصل از رفتارهاى غلط ماست. به 
نظرم زمانش رسيده بود تا كسى عمق دردهايشان 
را به تصوير بكشد تا با مشكل اصلى روبه رو شوند. 
مشكل اصلى آن ها در حقيقت فرزند نيست، نگاه 

جامعه به موضوع فرزند است. 

 براى علمى بودن روند داستان چقدر از 
كمك كارشناسان اين حوزه بهره برديد؟ 

قطعاً نوشــتن از واقعيت هاى زندگى به خصوص 
اگر موضوعات علمى  هم در آن نقش آفرينى كند، 
نياز به كمك و راهنمايى كارشناســان آن حوزه 
دارد كه اين اثر هم با راهنمايى كارشناسان مربوط 
به سرانجام رسيد. البته به غير از عزيزانى كه در 
كلينيك هاى نابارورى و بيمارستان هاى مربوط در 
حال فعاليت هســتند، از پزشكان متخصص اين 
امر كه نقدهاى زيادى نسبت به اين كلينيك ها 

داشتند هم راهنمايى گرفته ام.

 ماجراى داستان به سمتى پيش مى رود 
كه بيش از آنكــه يك دغدغه اجتماعى را 
را مطرح  زنانه  مطرح كند، يك دغدغــه 
مى كند . نگاه زنانه شما چه تأثيرى در اين 
نوع روايت داشت. آيا واقعاً نگاهى جنسيتى 
به موضوع داشتيد يا روايت بايد همين گونه 

پيش مى رفت؟
كســانى كه با مشــكل نابارورى مواجه هستند 

مى دانند كه چه اين مشكل از طرف خانم باشد چه 
از طرف آقا باز هم بيشتر مراحل درمان توسط خانم 
انجام مى شود. پس براى گزارش لحظه به لحظه و 
بيان احساسات يك زن در اين مسير، انتخاب راوى 
زن به نظرم كار درســتى بود. از طرفى باور غالب 
جامعه اين است كه اگر زوجى بچه دار نمى شوند، 
به طور حتم مشكل از خانم است، پس نياز بود كه 
مشكالت روحى و روانِى حاصل از نابارورى را كه به 
اين خانواده ها تحميل مى شود، به تصوير بكشم و 

اين امر با ظرافت زنانه ملموس تر مى شود.

 در ادبيات داستانى ما مسائل و معضالت 
اجتماعى كمتر مطرح مى شود و نويسندگان 
احواالت شخصى  بيان  به ســمت  بيشتر 
مى روند. اگر موافقيد دليل اين مســئله را 

بگوييد؟ 
حقيقت اين اســت كــه من در ابتداى مســير 
نويســندگى هستم و در جايگاهى نيستم كه در 
رابطه با مسير حركت داستان نويسى نظر بدهم، 
اما فكر مى كنم يكى از داليل اين باشــد كه بيان 
مسائل و معضالت اجتماعى از طرف هر كسى كه 
باشد، موجب قضاوت و واكنش هايى مى شود كه 
متأسفانه ريشــه فرهنگى دارد. مثالً اگر كسى از 
اعتياد بنويسد، بد بنويسد مى گوييم درد اعتياد 
را نكشيده، خوب بنويسد مى گوييم حتماً خودش 
معتاد بوده و ترك كرده اســت. از طالق بنويسد 
مى گوييم حتماً بچه طالق است يا طالق گرفته 
و قضاوت و پيشــداورى است كه اتفاق مى افتد. 
نوشتن از معضالت اجتماعى بدان معنى است كه 
خودت را در هدف قضــاوت ديگران قرار دهى و 
به نظرم ارزشــش را دارد. هرچند من از خواندن 

احواالت شخصى ديگران هم لذت مى برم.

انعكاس مســائل اجتماعى در ادبيات   
به مخاطب  ارائه راه حل  چقدر مى تواند در 
و جامعه كمك كند. آيا داســتان و ادبيات 
با شرايط فعلى نشــر چنين كاركردهايى 
مى تواند داشــته باشد كه بر سبك زندگى 

افراد تأثير بگذارد؟
من فكر مى كنم وظيفه ما ارائه راه حل نيست چون 
نمى توان يك نسخه را براى همه پيچيد. وظيفه ما 
بيان درست، واقعى و دقيِق مسئله است. كافى است 
كمى  با ظرافت و هنرمندانه مسئله را موشكافى و 
بيان كنيم آن وقت هركسى به فراخور شرايط خود 

و زندگى اش راه حل مناسب را پيدا مى كند.

هنر هميشه بر زندگى بشر تأثيرگذار بوده و هست 
و به نظرم داستان يكى از زيباترين انواع هنر و از 
تأثيرگذارترين هاست. بارها عرض كرده ام و شايد 
اينجا هم براى بيانش مناسب باشد كه روش بيان 
مســئله در قرآن كريم هم بر پايه داستان است، 
پس انتخــاب اين روش براى بيان موضوعاتى كه 
موجب رشد فكرى انسان است، بسيار هوشمندانه 
و درســت اســت. هرچند در حال حاضر ممكن 
است داستان از مسير حقيقى خودش كمى  خارج 
شــده باشــد اما هنوز هم اثر كارهاى بزرگ را با 

همين شرايط نشر، بر كيفيت زندگى مردم شاهد 
هستيم.

 آيا به نوشتن در حيطه بزرگسال ادامه 
مى دهيد و كتاب بعدى شــما باز موضوعى 

اجتماعى خواهد بود؟ 
كار و دغدغــه اصلى من نوشــتن براى كودك و 
نوجوان است اما اگر قرار باشد دوباره روزى براى 
بزرگســال بنويســم به احتمال زياد يك موضوع 

اجتماعى خواهد بود. 

برش

نوشتن از معضالت اجتماعى بدان 
معنى است كه خودت را در هدف 
قضاوت ديگران قرار دهى و به 

نظرم ارزشش را دارد

ايسنا: تهمينه حدادى مى گويد: با خانواده هايى مواجه هستيم كه براى 
نوزادانشان همه چيز مى خرند، حتى چيزهايى كه شايد احتياج نداشته 

باشند اما براى آن ها قصه و الاليى نمى خوانند.
اين  نويســنده و تصويرگر كتاب هاى كودك و نوجوان درباره ضرورت 
حفظ و نگهدارى الاليى ها و انتقال آن ها به نسل هاى بعدى اظهار كرد: 
مسئله اى كه وجود دارد بايد ببينيم پدر و مادرها چقدر با الاليى و قصه 
آشنايى دارند و نســبت به آن ها آگاه هستند. هميشه گفته مى شود 
آموزش و پرورش و كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان يكسرى 
وظيفه برعهده دارند و بايد آن ها را انجام بدهند؛ اما واقعيت اين است 
كه يك حلقه گمشــده وجود دارد كه آن هم والدين است. ما عموماً 
به معلمان و شاگردان آموزش مى دهيم اما پدر و مادرهايى داريم كه 
اهميت ادبيات، قصه و الاليى را نمى دانند و نهادى وجود ندارد كه به 
آن ها آموزش بدهد. از طرف ديگر رسانه هايى وجود داشته كه اهميت 

ادبيات را براى آن ها كمرنگ  تر كرده است.
تهمينه حدادى بيان كرد: مســئله اين است حتى اگر نويسنده ها و 
مترجمان به اين موضوعات بپردازند و شروع به بازآفرينى و بازنويسى 
كنند تا نياز مخاطبان را پاســخ بدهند، آيا والدين از آن ها اســتقبال 
مى كنند يا نه؟ خريد كتاب  توسط والدين بيشتر بر حسب مدگرايى 

است.
نويسنده «جاروبرقى جادويى» و «پشت بام همه چيزدار» تأكيد كرد: 
كليتى به نام ادبيات و قصه فراموش شده است. به نظرم پدر و مادرها 
بايد آموزش ببينند و در آن ها اين نياز و ضرورت به وجود بيايد. به نظرم 
مهم است سليقه ها را طورى پرورش بدهيم تا بتوانيم الاليى ها را احيا 
كنيم و خانواده ها فكر كنند ضرورى اســت براى كودكان خود الاليى 
قديمى بگويند، زيرا محتواهايى دارد كه از قبل وجود داشته و امتحان 

خود را پس داده است.

وى در ادامه گفت: ادبيات فولكلور ممكن است ادبيات فاخرى نباشد، 
اما مضامينى از گذشــته دارد كه شــامل تاريخ، جغرافيا و فرهنگ 
ماســت و خواندن آن موجب انتقال فرهنگ و تاريخ به نســل هاى 
جديد مى شود؛ اين موضوع از اهميت بااليى برخوردار است. الاليى ها 
ممكن اســت درباره يك موضوع تكــرارى و از طرفى براى كودكان 
غيرقابل لمس باشند، پس ضرورت به روز بودن الاليى ها پيش مى آيد، 
اما مسئله اين اســت كه آيا بستر ادبيات ما براى اين موضوع فراهم 
بوده تا كسى بتواند در اين زمينه سرمايه گذارى و الاليى جديد خلق 
كند؟ به  نظرم الاليى ها كاركرد دوگانه دارند و نمى توانند ادبيات صرف 
باشند، بنابراين فضايى را مى طلبند تا كسانى بتوانند براى حفظ اين 
ادبيــات كهن راهكارهايى را ارائه دهند. در واقع براى حفظ الاليى ها 
به يك ســرمايه گذارى ملى نياز داريــم و نمى توان فقط به خالقيت 

شخص اتكا كرد.

گفت وگو با تهمينه حدادى
براى بچه همه چيز مى خرند 

اما الاليى نمى خوانند

چهره خبر

گفت وگو با فاطمه مسعودى، نويسنده اى كه درباره نابارورى زوج ها داستان نوشت 

وظيفه ادبيات بيان مسائل است، نه ارائه راه حل

      صفحه 12

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تعاونی مسکن مهر 116 مشهد نوبت اول 

بدین وس��یله به اطالع می رس��اند جلس��ه 
مجمع عمومی ف��وق العاده ش��رکت تعاونی 
مس��کن مهر 116 مشهد نوبت اول در تاریخ 
98/6/2 س��اعت 11 در محل تاالر عدل واقع 

در میدان امام خمینی برگزار خواهد شد.
 دستور جلسه:  تمدید مدت فعالیت شرکت 

تعاونی مسکن مهر 116 تا پایان سال 98 
اعضای محترم می توانند تا یک هفته پس 
از ای��ن آگه��ی وکالت نامه های خ��ود را به 

دفتر شرکت تحویل دهند .
هیئت مدیره

/ع
98
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29
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آگه���ی
آقای سامان ترک زاده کارمند بانك ملی ایران، به اطالع می رساند: به موجب رأی شماره 2160/1 مورخ 
1398/02/11 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان که رأی صادره به دلیل عدم اعتراض 
شما نسبت به آن در مهلت مقرر در قانون قطعیت یافته از تاریخ دوازدهم تیر ماه سال یکهزار و 

سیصد ونود و هشت به انفصال موقت از خدمت بانک به مدت یک سال محکوم می گردید.
لذا مراتب طبق ماده )73( قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی، یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار برای اطالع شما درج می گردد.               
/ع                                                                     بانك ملی ای�ران

98
06
34
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شناسه آگهی 559101/م الف 1668

کارت هوش��مند خ��ودروی کاوی��ان 119 به 
شماره هوشمند 2107420 متعلق به اقای 
محم��د یتیمی مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو MVM   هاچ بک به رنگ آبی متالیک 
مدل 1394 به شماره پالک 77و569 ایران36 -  به 
ش��ماره موت��ور MVM371FBHF000355 و ش��ماره 
شاس��ی NATEBAPMXF1000452 ب��ه نام اینجانب 
فاطمه نقابی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد
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دی
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ی 

گه
آ

کارت ماش��ین پرای��د ه��اچ ب��ک س��فید  ب��ه 
ش��ماره موت��ور 4678199 به ش��ماره شاس��ی 
s5430091714772 ب��ه ش��ماره پالک 911ق79 
ایران 77 به نام س��ید طه موسوی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دی
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مف
ی 

گه
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 آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری توسعه آرمان گلریز سهامی خاص به شماره ثبت 489761 و شناسه ملی 14005745897
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت دوم مورخ 1397,12,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا هاشمیان  
)کد ملی0054143829(،آقای محمد کمال هاش��میان)کد ملی0056213069(،آقای جلیل هاش��میان )کد ملی( به س��مت اعضا اصلی 
هیئت مدیره برای مدت 2س��ال انتخاب ش��دند. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور و رس��می با امضای دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. موسسه حسابرسی فراز مشاوربه) شناسه ملی:10100218400( عنوان بازرس اصلی 
و محمود حس��ن زاده بوری آبادی با )کد ملی0945856784( به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب شدند.

صورتهای مالی منتهی به 97,06,31 ،به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )562767(

/ع
98
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آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه شهید کامیاب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 200 و شناسه ملی 10380035500
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,02,21 ونامه ش��ماره 733 مورخ 1398,04,17س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای س��ید محمد کامیاب به ش��ماره ملی 0919673066 - آقای حسین مقدم حس��ین آبادی به شماره ملی 0940223422 - 
ابوالفضل محسن زاده کاشانی به شماره ملی 0819292230 - آقای محمد طیرانی بهتری به شماره ملی 0938406906 -آقای سید حسین کامیاب 
به ش��ماره ملی 0933903448 به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره آقای محسن رهبران به شماره ملی 0939498529 آقای سید هاشم کامیاب 
به شماره ملی 0938746553 به سمت اعضای علی البدل هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2- آقای جواد دباغ به شماره ملی 
0870184105 به س��مت بازرس اصلی - آقای حبیب مهمان کیش نقندر به ش��ماره ملی 0939263645 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )563485(
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آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی  – نوبت دوم 
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دس�تی و گردشگری خراسان رضوی در نظر دارد امورمرمت ، تعمیر ونگهداری تأسیسات        

و فضای س��بز و پیرامون مجموعه ها و آثار تاریخی شهرس��تانهای تابعه اداره کل اس��تان را از طریق مناقصه در قالب حجم کار معین 
به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای  گواهینامه تایید صالحیت کاراز وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی با حداقل رتبه 5 دارای 
کدهای  فعالیت تعمیرو نگهداری ، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز وامورتاسیساتی واگذارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir   انجام خواهد شد 1-شرح مختصر مشخصات کار: مرمت ، تعمیرو نگهداری تاسیسات 

و فضای سبز و پیرامون مجموعه ها و آثار تاریخی شهرستانهای تابعه اداره کل استان . 
2-مدت زمان انجام کار: 12 ماه کامل شمسی ) 1398/05/01 لغایت 1399/04/31( .

3-مبلغ برآورد کل پیمان : 84/123/739/503  ریال 
4-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3/650/474/791  ریال 

5-مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج اولین آگهی لغایت ساعت 19:00 پنجشنبه 1398/05/24  می باشد.
6-محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  و محل پاسخگویی به سواالت : مشهد، بولوار شهید صادقی، 

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی واحد قراردادها ، تلفن تماس: 05137269501 
7-مهلت و محل تحویل پیشنهادها : تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  مورخ 1398/06/05  در سامانه ستاد .

8-تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 12:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/06/06 در محل سالن جلسات اداره کل.
ش��رکتهای متقاض��ی می بایس��ت در س��ایت htt:iets.mporg.ir   تحت عن��وان پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات نیز ثبت نام و ک��د رهگیری را به امور 

قراردادها ارائه نمایند .
سایر توضیحات درشرح اسناد مناقصه .

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان  رضوی
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برش
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