
  سالم و سالمت
بر خالف شــايعاتى كه معموالً به صورت 
خبرهاى خيلى غير حرفه اى و كودكانه  
منتشر مى شوند، اين يكى مثالً حرفه اى 
و حداقل غيركودكانه تنظيم شــده بود: 
«براساس خبرى غيررسمى كه در فضاى 
مجازى انتشار پيدا كرده ضاربى با لباس 
مبدل نظامى به حجت االسالم پناهيان 
نزديك شده و به ضرب گلوله او را به قتل رسانده است ! گفته شده است كه 
در اين حادثه حجت االسالم عبدالحسين معزى نماينده ولى فقيه در جمعيت 

هالل احمر از ناحيه پا جراحت سطحى برداشته است».
شــايد شما هم از صبح ديروز اين شــايعه را در فضاى مجازى ديده باشيد. 
خوشــبختانه پيش از اينكه خبر به اصطالح داغ و باور پذير بشــود، برخى 
كاربران فضاى مجازى با دليل و مدرك ثابت كردند خبر دســت به دســت 
شده در اين فضا ، شايعه  است. يكى از كاربران ، عصر ديروز با انتشار عكس 
حجت االسالم والمســلمين پناهيان نوشت : «آقاى پناهيان از صبح در جمع 

بچه  هاى ضيافت رضوى هستند؛ سالم و سالمت».

مرد پوالدين
شهيد ســيد اســداهللا الجوردى احتماالً 
يكى از مظلوم ترين شــهداى انقالب است 
و باوجود حقى كه بر گــردن انقالب دارد، 
كمتر درباره اش گفته و نوشته اند. شهيدى 
كه شــهريور 77 در بازار تهــران، در حالى  
كه هيچ سمت دولتى نداشت و محافظتى 
هم از او نمى شــد، توسط دو نفر از اعضاى 
منافقين، ترور شــد. كاربران فضاى مجازى همزمان با ســالروز شهادت شهيد 
الجوردى، هشتگ #مرد_پوالدين را كه برگرفته از بيانات رهبر انقالب درباره اين 
شهيد است، در توييتر داغ كردند. يكى از كاربران نوشته است: «بخشى از بيانات 
رهبرى در ديدار با عوامل فيلم ماجراى نيمروز: ان شاءاهللا يك كارى هم براى آقاى 
الجوردى بكنيد. ايشان از آن شخصيت هايى است كه شايسته است برايشان كار 
انجام بشود. در اين فيلم اسمش بود، اما الجوردى كسى است كه ما از قبل انقالب 
به او مى گفتيم:مرد پوالدين». كاربر ديگرى هم نوشــته است: «شهيد الجوردى 
خار چشم منافقين بود. ضرباتى كه اين مرد پوالدين به اين گروه وارد كرد اون قدر 
سنگين بود كه فرداى روز تدفينش با دادن پول كالن به سرايدار قطعه 72 تن، 

مى خواستن دزدگير رو قطع كنند و با نبش قبر، جنازه شهيد رو ببرن».

مى شود به ابتذال نيفتى
حاج حســين يكتا، روايتگر دوران دفاع 
مقدس، چنــد روز پــس از پايان برنامه 
عصــر جديد در صفحه اينســتاگرامش 
نوشت: «نيرو هاى مؤمن و خوشفكر در هر 
عرصه اى كه ورود كنند عصر جديدى را 
رقم مى زنند. آمريكا هر چه را تحريم كند، 
معادن ناب و سرشار استعداد هاى انسانى 
اين ســرزمين را نمى تواند تحريم كند و عصر جديد كف دستى از اقيانوس 
استعداد هاى جوانان پاك ايران را بيرون كشيد و به نمايش گذاشت. احسان 
عليخانى چند ده ميليون مخاطب خودش را خلق كرده؛ يعنى مى شود هم از 
نگاه دينى و اجتماعى خودت كوتاه نيايى و به ابتذال نيفتى، هم جاى خالى 
يك كار مؤثر را پر كنى و هم زيبايى و جذابيت داشته باشى. چقدر مشتاقم 
كه در فصل جديد عصر جديد، اســتعداد هاى كارآفرين، جوانان عرصه هاى 

دانش بنيان و نيرو هاى خالق اجتماعى را شاهد باشم».

 محمــد تربــت زاده  آن روزها كه 
نيروهاى  روزنامه ها جار مى زدند تعداد 
ارتش كشــور به حــدود 100هزار نفر 
رســيده، نيروهاى سه گانه با سالح هاى 
تجهيز شــده اند،  مناســبى  نظامــى 
فرماندهانمــان زده انــد روى دســت 
ژنرال هاى روســى و انگليسى و خالصه 
خرمــان قرار اســت از اين بــه بعد در 
منطقه كه چه عرض كنم، در كل دنيا 
بــرود و در ميان كلــه گنده هايى مثل 
شــوروى، انگليس و آلمان حرفى براى 
گفتن داشته باشيم، خيلى ها سر ذوق 
آمده بودنــد و رضاخــان را مى آوردند 
در رديــف رهبرانى مثل «اســتالين»، 
البته پادشاه  «آتاتورك» و «چرچيل»! 
ايران كه از اصالحــات آتاتوركى فقط 
كشــف حجاب و اروپايى شدنش را ياد 
گرفته بود، خيلى هــم بدش نمى آمد 
مردم به رهبر افسانه اى تركيه يا منجى 
روسيه تزارى تشبيهش كنند. تمام اين 
تصورات اما درست رأس ساعت 4 صبح 
روز 3 شهريور سال 1320 با فرود اولين 
چتربازهاى شوروى در «جلفا» و پياده 
شدن نخستين ناوگان دريايى بريتانياى 
كبير در ســواحل جنوبى كشــورمان، 
زمانى كه «رجبعلى منصور» با چشمان 
پف كــرده و چهره خواب آلود وارد كاخ 
ســعدآباد شــد و خبر حمله زمينى، 
دريايى و هوايى بريتانيا و شوروى را به 
پادشاه ايران داد، با صداى مهيبى درهم 
شكســت... صدايى به مراتب بلند تر از 
ســيلى اى كه رضاخان پس از شنيدن 
خبر انحالل ارتش ايران، زير گوش احمد 
نخجوان، كفيــل وزير جنگ خواباند يا 
حتى بلند تر از صداى خرد شدن جالل 
و جبروت ســاختگى رضاخان، زمانى 
كه ساعت ها پشــت در اتاق «سر ريدر 
بوالرد» وزير مختار بريتانيا نشسته بود تا 
آقاى سفير از خواب بلند شود و پادشاه 
ايران را براى ارائه توضيحات مربوط به 

اشغال خاك ايران به حضور بپذيرد!

  خونى كه به جوش آمد
دربــاره اينكه متفقين بارها به رضاخان 
درباره حضور جاسوسان آلمانى در ايران 
هشدار داده بودند و پادشاه ايران يا پاسخ 
هشدارها را نداده و يا برايشان طاقچه باال 
گذاشته بود، زياد شنيده ايد؛ همچنين 

دربــاره اينكه خون بريتانيا و شــوروى 
كه به دنبال بهانه اى براى اشــغال ايران 
مى گشتند، دست آخر از كم محلى هاى 
رضاخــان به جــوش آمد و از شــمال 
و جنــوب به كشــورمان حمله كردند. 
از ماجراى اشــغال كشــورمان توسط 
نيروهاى شــوروى و بريتانيا، استعفاى 
رضاخان و خروج هميشگى اش از كشور 

هم صحبت زياد به ميان آمده است.
اين وسط هرچقدر درباره پايان سلطنت 
رضاخان و آغاز سلطنت محمدرضا گفته 
و نوشــته اند اما درباره آثارى كه پس از 
اشــغال طوالنى مدت كشورمان توسط 
انگليس گريبانگير  نيروهاى شوروى و 
اقتصــاد، سياســت، فرهنــگ و ديگر 
بخش هاى كشورمان شــد، كم لطفى 
شده اســت. به همين خاطر زياد بيراه 
نيســت اگر از زاويه نــگاه تاريخ نگارها، 
كارشناس ها و آن هايى كه چند پيراهن 
بيشــتر از من و شما در اين مسير پاره 
كرده اند، پيامدهاى اشغال كشورمان در 

آن سال ها را بررسى كنيم.

  قحطى بى سابقه
كتــاب  در  هدايــت  مخبرالســلطنه 
«خاطــرات و خطرات» دربــاره اوضاع 
اقتصادى دوران اشــغال ايــران و پس 
از آن، اين طور نوشــته اســت:«دولت 
را مجبــور به چاپ اســكناس كردند و 
خريدهاى خودشــان را به پول مملكت 
برگزار كردنــد و گفتند در مقابل، طال 
ذخيره كرده و آخر ســر قرض خودمان 
را مى پردازيم. مقدارى هم طال به بانك 
رســاندند. مبالغ گزاف طلبكار مانديم 
كه روســيه در مقابل تا امروز كه دهم 
فروردين 1327 است ُكراوغلى مى خواند 
و آمريكا جنس مى پردازد. هنوز نرخ ها 
باالست؛ مردم در زحمت و نگرانى اند...».

كارشناس هاى امروزى مثل «محمدعلى 
كاتوزيــان» هم مى گوينــد، انگليس و 
شــوروى و پــس از آن آمريكايى ها در 
آن سال ها با شــگرد خاص خودشان، 
ارزش پــول ملــى كشــورمان را بــه 
كمترين حد ممكن رســاندند تا از اين 
طريق نه تنها دولت، بلكه كشــاورزان، 
بازارى ها، بازرگانان و... را هم وادار كنند 
موادغذايى، توتــون و مواد خام را براى 
ورشكست نشــدن به آن ها بفروشند و 

نتيجه اين ماجرا قحطى گسترده و فقر 
بى سابقه در كشورمان بود.

  شترها بايد بروند
«سرريدر بوالرد» آخرين سفير انگليس 
در زمان رضاشاه در كتاب «شترها بايد 
بروند» نوشــته اســت: «پس از مدتى 
توانســتيم موافقت دولت ايران را براى 
بازداشــت ايرانى هايى كه تصور مى شد 
به فعاليت عليه متفقين مشغولند جلب 
كنيم تا بتوانيم اين افراد را مدتى تا حد 
نظــارت مراجع ايرانى و انگليســى در 

توقيف نگه داريم».
ماجراى دســتگيرى هاى پــى در پى 
مقامات ايرانى، اداره شــهرهاى مختلف 
توسط انگليســى ها و در دست گرفتن 
حكومت توســط آن ها دقيقــاً همان 
پيامد سياسى است كه كارشناس هاى 
اين حــوزه درباره اش صحبت مى كنند. 
حاال بــه اين اضافه كنيــد ماجراى در 
اختيار گرفتن تمام خطوط ارتباطى در 
كشــورمان را. محمود قرآنى نوشاد در 
مقالــه «ايران در جنــگ جهانى دوم» 
نوشته است: «ايران در فصل سوم پيمان 
تحميلى اتحاد سه گانه تعهد سپرده بود 
براى مقاصد متفقين «جميع وســايل 
ارتباطى را در خاك خــود» در اختيار 
آنان قرار دهد. اين وسايل عبارت بودند 
از: راه هاى آهــن و راه ها و رودخانه ها و 
ميدان ها و هواپيمايى و بنادر و لوله هاى 
نفت و تأسيســات تلفنى و تلگرافى و 
بى ســيم. البته تعهدات دولت ايران از 
تأسيســات مربوط به وسايل ارتباطى، 
به ســاختمان ها و اماكن متعدد تسرى 
مى يافت». حــاال حســابش را بكنيد 
كشورى كه تعداد زيادى از مسئوالنش 
بازداشــت شــده و تمــام خطــوط 
ارتباطى اش در اختيار اشغالگران است، 

به چه حال و روزى خواهد افتاد!

  تيفوِس وارداتى
اگر بگذريم از سانسورهاى بى سابقه اى 
كه توســط متفقين صورت مى گرفت 
تا هيچ نشريه اى عليه اشغالگران چاپ 
نشــود و همچنيــن از بدرفتارى ها و 
مشكالت اخالقى ســربازان انگليس و 
شوروى در كشورمان كه هيچ سنخيتى 
با فرهنگ و پيشينه ايرانى ها نداشت، اما 
هيچ جــوره نمى توانيم بى خيال انواع و 
اقسام بيمارى هايى مثل تيفوس شويم 
كه روزانه جان ده ها يا شايد صدها ايرانى 

را مى گرفت. 
ماجراى گســترش بيمارى تيفوس در 
كشورمان برمى گردد به حضور مهاجران 
لهستانى. در آرشيو اســناد وزارت امور 
خارجه وقت آمده است: «اغلب اسراى 
لهستانى كه وارد ايران مى شدند، بيمار 
بودند و لباس ها يشان كثيف و آلوده به 
انواع ميكروب هاى مهلك بود كه پس از 
استحمام به آن ها لباس جديد مى دادند 
و لباس هاى كثيف و آلوده آن ها، بدون 
آنكه ضدعفونى شــود،  در مقابل مبلغ 
مختصرى به ايرانيان بى بضاعت و فقير 
فروخته مى شد». البته اگر آرشيو وزارت 
امور خارجه آن سال ها را قبول نداريد، 
مى توانيد به عنوان حسن ختام، روايتى 
كه جعفر مهدى نيــا در كتاب «زندگى 
سياســى محمدعلى فروغــى» در اين 
باره نوشته اســت را بخوانيد: «كاروان 
اسراى لهستانى روانه بندر انزلى شده و 
از اين شــهر با كاميون به تهران منتقل 
مى شدند. اولين گروه آن ها در 21 مرداد 
1320 ش. به خاك ايران رســيدند كه 
در بين آن ها انواع بيمارى هاى مســرى 
به وفور وجود داشت و روزانه 100 نفر به 

مرض تيفوس مبتال مى شدند».

جراحى به ياد ماندنى

فؤاد آگاه : داستان بمب خوشه اى را كه زمان جنگ، مستقيم آمده بود سراغ 
كمــر يكى از رزمندگان و از آنجا نفوذ كرده بود داخل بافت نرم رانش، خيلى 
شنيده ايد. حتى شبيه اين واقعه اگر اشتباه نكنم در يك فيلم سينمايى بازسازى 
و روايت هم شده است. نام پزشك جراحى را كه آن زمان جرئت كرده و بمب 
عمل نكرده را با عمل جراحى از بدن رزمنده خارج مى كند، البته شايد كمتر 
شنيده باشيد. باشگاه خبرنگاران جوان، ديروز ويدئوى كوتاهى از سخنان دكتر 
«ناصر تابش» و خاطره آن عمل جراحى به ياد ماندنى را منتشر كرد. به همين 
بهانــه و براى خاطره بازى با روزهاى دفاع مقدس، نگاه مختصرى به زندگى و 
تالش هاى دكتر «تابش» مى اندازيم كه گويا چند سالى با هشتاد سالگى فاصله 
دارد، اما هنوز دست از كار نكشيده و پر جنب و جوش است. دكتر ناصر تابش 
متولد اصفهان است و پيش از گرفتن ديپلم به ارتش پيوسته و بعد تا مرحله 
پزشكى ادامه تحصيل داده است. سال 1354 كه درسش را تمام كرد، به خاطر 
نمراتش، جايزه انتخاب بهترين محل خدمت به او تعلق گرفت، اما وقتى ديد 
هيچ كدام از همدوره هايش حاضر به خدمت در بندر جاسك نشده اند، داوطلبانه 
به اين منطقه رفت. چند سال بعد به اصفهان منتقل شد و تخصص پزشكى اش 
را گرفت. وقتى با عنوان جراح عمومى به بهدارى نيروى هوايى برگشت، جنگ 
آغاز شده بود و گفتند فقط در كربالى ايران (پايگاه هوايى دزفول) براى تو جا 
هســت! تابش درباره آن روزها گفته است: «در منطقه  شمال خوزستان هيچ 
دكتر جراحي نبود و هر چه از قبل بود، به شهرهاي امن ديگر مهاجرت كرده 
بودند. حتي عمل هاي جراحي اورژانس مردم شهرها هم به عهده  من بود. در 
اين ميان اعمال جراحي سرپايي و اورژانس تيپ نيروي زميني، واحد پليس، 

ژاندارمري، سپاه پاسداران و خانواده  آن ها را هم بر عهده داشتم».
زخمى هاى درگيرى با دشمن، زخمى هاى حمالت هوايى يا موشكى به دزفول 
و شهرهاى اطراف و ديگر بيماران نيازمند به جراحى همه و همه به بيمارستان 
پايگاه هوايى آورده مى شدند تا دكتر تابش و همكارانش حتى فرصت غذا خوردن 

پيدا نكنند و گاه مجبور شوند همزمان دو بيمار را روى تخت، جراحى كنند! 
حاال تصور كنيد با اين وضعيت، دشمن به خود بيمارستان هم حمله هوايى كند، 
طورى كه همه كاركنان و بيماران به سنگر و جان پناه منتقل شوند به جز دكتر 
تابش، متخصص بيهوشى و چند نفرى از همكارانشان كه چون دستشان به عمل 
جراحى بند بوده، حاضر به رها كردن كار نشده اند و زير بمباران، ريختن شيشه ها 
و تير و تركش، كارشان را ادامه داده اند. دكتر در چنين شرايطى ركورد عمل هاى 
جراحــى دوران جنگ را مى زند و برخى ها تا 18 هــزار عمل را هم برايش ثبت 
كرده اند. خودش البته در آخرين مصاحبه اين را قبول ندارد و مى گويد درســت 
اســت كه تعداد عمل ها زياد و باالى 16 هــزار تا بوده، اما تنها من جراح نبودم... 
همكاران ديگر هم بوده اند... خيلى از عمل ها هم در آن شرايط اصالً ثبت و ضبط 
نشده اما 10 هزار عمل جراحى را حتماً انجام داده ام!  ماجراى بيرون آوردن بمب از 
داخل بدن يك رزمنده هم مربوط به همان دوران است كه چند نفر از متخصصان 
مواد منفجره، پيش از عمل با ديدن عكس ها متوجه مى شــوند با يك بمب عمل 
نكرده طرفند نه تركش. اول قرار مى شود رزمنده مجروح و بمب همراهش به تهران 
منتقل شود، ولى هيچ هواپيمايى حاضر به خطر كردن و بردن اين رزمنده نمى شود 
تا دكتر «تابش» و همكارانش بيمارستان را خالى كنند، بمب را بيرون بياورند و 

همان جا تا منفجر نشده، بدهند دست متخصصان خنثى سازى!

 مجازآباد
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ورزش
با شكست كره جنوبى در سئول 

جام جهانى در دستان هوگوپوشان ايرانى درخشيد

قهرمانى در مهد تكواندو

مديركل توضيح داد

سرپرست هيئت بوكس 
سفارش رئيس فدراسيون است

 سامانه مورد نظر وزير براى پايان دادن به فعاليت ناشران متخلف چگونه عمل مى كند؟

وزارت ارشاد عليه كتاب سازان

 سينا حسينى  مراسم برترين هاى فوتبال ايران 
شــامل فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلى با حضور 
مســئوالن، مربيان و بازيكنان برگزار شــد. مراسم 
برترين هاى فوتبال ايران در سال 98-97 عصر ديروز 
با حضور نامزدهاى بخش هاى مختلف و مسئوالن و 
ميهمانان ويژه در هتل اسپيناس پاالس تهران برگزار 
شد. اين مراسم قرار بود از ساعت 16:30 آغاز شود، 
اما ناهماهنگى هاى فراوان سبب تأخير زياد شد.علت 
اين تأخير، بدهى 100 ميليونى ســازمان ليگ به 
هتل محل برگزارى مراسم بود كه تا وقتى اين مبلغ 
پرداخت نشد در ورودى سالن به روى ميهمانان باز 
نشد. در ادامه مراسم، برترين هاى فوتبال به شرح زير 

معرفى شدند:
 بخش فوتبال پايه (جوايز اين بخش را مجتبى 

جبارى اهدا كرد)
آقاى گل نونهاالن: اميرمحمد سلحشور/ آقاى گل 
نوجوانان: ابوالفضل بابايكتا/ آقاى گل ليگ جوانان: 
علــى عالى نژاد/ آقــاى گل رده اميد: اميد لطيفى/ 
برترين باشگاه رده هاى سنى: باشگاه فوالد خوزستان
 آقاى گل ليگ دسته 2 و 3 (جوايز اين بخش را 
آرش برهانى اهدا كرد)/ آقاى گل ليگ دسته 3: امير 
حسين نواى/ آقاى گل ليگ دسته 2: سجاد اخبارى
 بخش فوتبال بانوان (جوايز اين بخش را ليال 
صوفى زاده اهدا كرد)/ خانــم گل ليگ بانوان: زهرا 
قنبرى/ برترين تيم بانوان: شــهردارى بم/ برترين 

بازيكن بانوان: زهرا سرگلى
 بخش فوتبال ســاحلى (جوايز اين بخش را 
فرشاد فالحت زاده و بهنام داداش زاده اهدا كردند)

برترين دروازه بان: حميد بهزادپور/ برترين بازيكن: 
محمد معصومى زاده/ برترين باشگاه: پارس جنوبى/ 

آقاى گل: فاروق پسنديده
 بخش داوران (جوايز اين بخش را فريده شجاعى 
براى داوران زن و هدايت ممبينى براى داوران مرد 

اهدا كردند)
برترين كمك داور بخش زنان: انسيه خباز مافى نژاد/ 
برترين داور بخش زنان: ســلطنت نوروزى/ برترين 
كمــك داور بخش مــردان: محمدرضا منصورى/ 

برترين داور بخش مردان: عليرضا فغانى/ برترين داور 
فوتبال ساحلى: حميد مقدم  متين

 بخش ليگ دســته اول (جوايز اين بخش را 
ابراهيم شكورى اهدا كرد)/ برترين باشگاه: گل گهر 
سيرجان/ برترين مربى: وينگو بگوويچ/ آقاى گل ها: 
پيمان رنجبرى و شــهريار مقانلو/ برترين بازيكن: 

شهريار مقانلو
 برترين هاى ليگ برتر خليج فارس

پديده ليگ برتر: اللهيار صيادمنش (جايزه اين 
بخش را صادق درودگر اهدا و در غياب صيادمنش، 

زرينچه آن را دريافت كرد)
برترين مدافع: ســيدجالل حسينى (جايزه اين 

بخش را درودگر اهدا كرد)
بازيكن اخالق: پيام نيازمند (جايزه اين بخش را 
اسالميان اهدا كرد كه به دليل غيبت نيازمند، رئيس 

هيئت فوتبال اصفهان آن را دريافت كرد)
تيم اخالق: پيكان (جايزه اين بخش را طالقانى به 

محمود شيعى اهدا كرد)
برترين تيم: پرســپوليس (جايــزه اين بخش را 

داورزنى به ايرج عرب اهدا كرد)
برترين هيئت فوتبال: هيئت فوتبال استان بوشهر 

(جايزه اين بخش را اصفهانيان اهدا كرد)
برترين دروازه بان: عليرضــا بيرانوند (جايزه اين 

بخش را ميرزاپور اهدا كرد)
برترين هافبك: مهدى كيانى (جايزه اين بخش را 
بهاروند اهدا كرد كه در غياب كيان، نماينده باشگاه 

آن را دريافت كرد)
آقاى گل ليگ برتر: لوســيانو پريــرا و كى روش 
استنلى (هاشميان و روشن جوايز آقاى گل هاى ليگ 

برتر را اهدا كردند)
بهترين ســرمربى: برانكو (جايــزه اين بخش را 
گودرزى معاون اســتاندار اهدا كرد. ســيد جالل 
حسينى، جايزه برانكو را كه در حال حاضر هدايت 

االهلى عربستان را بر عهده دارد، دريافت كرد)
بهترين بازيكن سال: عليرضا بيرانوند (مهدى تاج، 
رئيس فدراسيون فوتبال جايزه بهترين بازيكن سال 

را اهدا كرد)

درباره پيامدهاى اشغال كشورمان 
در جنگ جهانى دوم چه مى دانيد؟

سال هاى تلخ

دستان خالى استقالل، پرسپوليسى ها جوايز را درو كردند

بيرانوند
مرد سال فوتبال ايران

مهدى ترابى در گفت و گو با قدس:

براى سه امتياز 
به تبريز مى رويم

آن روزها
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حمید رضا خداشناس: تیم فوتبال ریوآوه بامداد دیروز 
در هفته دوم لیگ برتر پرتغال به مصاف تیم آوس رفت و 
با نتیجه پرگل 5 بر یک به پیروزی رسید.مهدی طارمی، 
مهاجم ملی پوش کشورمان که در هفته نخست این بازی ها 
توانسته بود یک پنالتی برای تیمش بگیرد در این بازی نیز 
که  از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت خوش درخشید 
و موفق شد عالوه برهت تریک یک پنالتی نیز برای تیمش 
بگیرد. در این راستا  سایت »هواسکورد« در ارزیابی فنی اش 
از این دیدار به مهدی طارمی نمره 10 را داد تا او به عنوان 
بهترین بازیکن زمین شناخته شود. در جدال دو تیم، انزو 
زیدان پسر هافبک افسانه ای فرانسه زین الدین زیدان به 
عنوان بازیکن تعویضی برای آوس به میدان آمد و تنها گل 
آوس را وارد دروازه ی میزبان خود کرد. مهرداد محمدی، 
دیگر مهاجم ایرانی نیز برای تیم مقابل یعنی آوس از ابتدا در 
ترکیب اصلی حضور داشت و 90 دقیقه برای تیمش بازی 

کرد ولی نتوانست گلی را برای تیمش به ثمر برساند.

اعتراف به نقش کی روش 
در انتقال طارمی 

ســرمربی ریوآوه به نقش کارلوس کی روش و 
مترجم او در راه جذب مهدی طارمی اشاره کرد.

به نقل از tv۲۴، کارواخال ســرمربی تیم پرتغالی 
با تمجید از بازیکن ایرانی گفت: من معموالً 

دوست ندارم در تیمم عملکرد فنی بازیکنان 
را بســنجم ولی درباره مهدی این کار را 
می کنم. او بازیکن بســیار خوبی است. 

حضور مهدی در ریوآوه و حتی لیگ 
پرتغال چیز کوچکی نیست. دالیل 
زیادی برای جذب او وجود داشــت.

ویب ادامــه داد: فشــار من، کمک 
کارلوس کی روش و مترجم او و ساختار 

باشگاه ما خیلی در قانع کردن او نقش داشت. 
طارمی پیشنهاد 10 میلیون یورویی داشت ولی ما با 1.5 

میلیون یورو او را جذب کردیم. او از تمام این پول گذشت تا به 
فوتبال اروپا بیاید و نشان دهد شخصیت بزرگی دارد.

 سومین ایرانی که در اروپا هت تریک کرد
طارمی با زدن سه گل در این دیدار نام خود را به عنوان یک 
ایرانی که در فوتبال اروپــا هت تریک می  کند ثبت کرد. 
البته طارمی نخستین ایرانی  نیست که در اروپا هت تریک 
می کند. رضا قوچان نژاد نخستین کسی است که موفق 
شــده به عنوان لژیونر در اروپا هت تریک کند. همچنین 
علیرضا جهانبخش موفق شد ۲ بار برای آلکمار در لیگ 

هلند هت تریک کند.

سریع ترین هت تریک
این هت تریک سریع ترین هت تریک یک بازیکن ایرانی در 

اروپاست. سه گل طارمی برای ریوآوه تا دقیقه 5۲ بازی به 
ثمر رسید. بعد از طارمی، علیرضا جهانبخش حضور دارد 
که تا دقیقه 5۴ بازی مقابل ویتسه موفق شد برای آلکمار 

هت تریک کند.

 امیدوارم بهترین ها را برای تیمم رقم بزنم
مهدی طارمی پس از درخشــش در این بازی و دریافت 
جایزه بهترین بازیکن زمین گفت: خدا را شکر می کنم که 
پیروز شدیم. احساس خیلی خوبی دارم که در نخستین 
بازی خانگی با نتیجه 5 بر یک پیروز از میدان بیرون آمدیم. 
امیدوارم این روند را ادامه دهیم.وی در واکنش به این سؤال 
که آیا در ورزشگاه خانگی ریوآوه احساس می کند که در 
خانه حضور دارد و به پرتغال عادت کرده است یا نه، اظهار 
داشت: احساس بسیار خوبی دارم. مردم اینجا بسیار مهربان 
هستند و آن ها را دوست دارم. امیدوارم بهترین ها را برای 
این تیم به ارمغان بیاورم؛  در فارســی ما همیشه 

می گوییم »ان شاءاهلل«.

حمیدرضا عرب: مهدی ترابی فصل را با گل ســه امتیازی 
شــروع کرد تا همه نگاه ها را دوباره به خودش جلب کند. این 
فصل احتماالً فصل این بازیکن جوان خواهد بود. کالدرون اعتقاد 
ویژه ای به او دارد و وظایف مهمی را در تیمش به او محول کرده 
است. پس از گل چیپ سه امتیازی با او همکالم شدیم که در زیر 

صحبت هایش را با هم مرور می کنیم.

  فصل را توفانی شروع کردی. این فصل، فصل ترابی 
است؟

فصل گذشته از نیم فصل دوم که به پرسپولیس آمدم آرام آرام 
در ترکیب آقای برانکو جای گرفتم و با وجود چند تغییر پست 
یک گل زدم و چهار پاس گل دادم. در واقع کمی طول کشید 
تا به هماهنگی الزم رسیدم. این فصل اما تمرینات پیش فصل 
خوبی داشتم و خیلی انگیزه دارم تا بتوانم خودم را در پرسپولیس 

ثابت کنم. 

  تمدید قراردادت با ابهاماتی روبه رو شد. 
می خواستی لژیونر شوی؟

من در قراردادم بندی دارم که به اتکای آن تحت 
شرایطی می توانستم به فوتبال خود در خارج از 
ایران ادامه دهم اما واقعاً دوست داشتم این فصل 
را در پرسپولیس باشم در کار هواداران خوبمان 

روزهای قهرمانی را تکــرار کنیم. به 
همین دلیــل پــس از چند 

جلسه با مسئوالن باشگاه 
به توافقات الزم ادامه کار 

دست پیدا کردم.

  نظرت در مورد 
کالدرون چیست؟

ایشــان مربی بزرگی 
هستند که تجربه های 
خوبی از کار در آسیا 
دارند. تمرینات ما 
خیلی به روز است و 

از همه جالب تر اینکه 
کالدرون خیلی با انگیزه پا 
به پای ما تمرین می کند.

  به نظر می رسد مأموریت 
تازه ای هم برای تو تعریف 

کرده است.
بله وظایف من نسبت به دوران 
حضور برانکو تغییر کرده و من 
آزادی عمل بیشتری نسبت به 
قبل دارم. خودم راحت تر حرکت 

می کنم.

  در بازی با پارس جنوبی البته بازی درخشــانی به 
نمایش نگذاشــتید. آیا می توان منتظر پرسپولیس 

تهاجمی تری بود؟
با شــما موافقم. به هر حال همه جــای دنیا بازی های 
نخست فصل توأم با اشکاالتی هست و بدن ها هنوز پس 
از بدنسازی به فرم ایده آل نرسیده است. مطمئن باشید 
ما بازی به بازی زیباتر بــازی خواهیم کرد. قبول کنید 
روی ما فشار هست و چند پیروزی می تواند ما را از این 

فشار خارج کند.

  یعنی برای چهارمین قهرمانی به میدان می روید؟
امیدوارم امسال هواداران ما را ویژه تر حمایت کنند چرا که سال 
سختی داریم اما ان شــاءاهلل با حمایت هوادارانمان چهارمین 

قهرمانی را هم بدست می آوریم.

  در مورد گل چیپی که به ثمر رساندی بگو؟
 این گل خواست خدا و تالش بچه ها بود من 
مطمئن هســتم که در هفته های بعد تیم 
عملکرد بهتری خواهد داشــت و من هم 

گل های بیشتری خواهم زد.

  هفته دوم بازی ســختی مقابل 
تراکتور دارید. از تبریز دست پر باز 

می گردید؟
می دانیــم که دنیزلی 
معمــوالً تیم هــای 
خوبــی دارد و اصاًل 
بــازی در تبریــز 
داستان خودش را 
دارد اما برای سه 
امتیاز به تبریز 

می رویم.

  شرایط لیگ امسال 
را چگونه می بینی؟

لیگ خوب شــروع شده است 
و تیم های زیاد برای رســیدن 
به قهرمانی و کســب سهمیه 
تــالش می کننــد. درهفته 
نخســت اما چیزی که برای 
ما بازیکنان بیشــتر به چشم 
آمد شــرایط توپ هاست که 
اصاًل توپ ها شــرایط خوبی 
ندارند. ما هر کاری می کنیم 
نمی توانیم خوب ضربه بزنیم 
و یک جورهایی به توپ تنبل 

شباهت دارد.

سریع ترین هت تریک یک ایرانی در اروپا ثبت شد

شعبده بازی طارمی
 مقابل زیدان کوچک

مهدی ترابی در گفت و گو با قدس:

برای سه امتیاز 
به تبریز می رویم

هشدار جدی باشگاه بارسلونا به ایجنت دمبله
ورزش: روز گذشته و در نشست بین مدیر فنی بارسا و ایجنت عثمان دمبله، باشگاه بارسلونا مراتب 
نارضایتی شدید خود از عملکرد این بازیکن را ابراز داشت. عثمان دمبله ستاره فرانسوی جوان 
بارسلونا دو سال پس از پیوستنش به این باشگاه تبدیل به بازیکنی پرحاشیه و بی انضباط شده 
است. دمبله به دلیل هفت مصدومیت در دو سال اخیر، ۴۴ بازی را از دست داده و ۲50 روز را بدون 
فعالیت فوتبالی سپری کرده است. دیر حاضر شدن در تمرینات و بی توجهی به دستورات تیم های 
پزشکی و تغذیه را یکی از مهم ترین دالیل مصدومیت های گاه و بیگاه او می دانند. مصدومیت هفته 
پیش او که به دلیل بی توجهی به دستورات پزشکان بارسا بود، خشم این باشگاه را به دنبال داشت.

درخواست تاتنهام برای اریکسن: 50 میلیون پوند
ورزش: منابع انگلیسی می گویند مائوریسیو پوچتینو، سرمربی و دانیل لوی، رئیس باشگاه 
تاتنهام به توافق رسیده اند که اگر از سوی باشگاه های اروپایی پیشنهادی 50 میلیون پوندی 
برای جذب کریستین اریکسن به باشگاه تاتنهام برسد، او می تواند از این باشگاه جدا شده و راهی 
باشگاهی دیگر شود. درحالی که کمی بیش از یک هفته به بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت در 
دیگر کشورهای اروپایی باقی مانده، پوچتینو و لوی در دیدار اخیرشان درباره شرایط واگذاری 
اریکسن صحبت کرده و به توافق رسیده اند. پوچتینو بعد از این دیدار بود که در گفت وگو با 

خبرنگاران گفت وضعیت فعلی اریکسن نه برای او و نه باشگاه تاتنهام مناسب نیست.

نیمار؛ نه در ترکیب، نه فروخته شده
ورزش: سرمربی آلمانی پی اس جی در نشست خبری بازی امشب این تیم با تولوز 
به صحبت در مورد وضعیت نیمار برای حضور در میــدان پرداخت. توماس توخل 
می گوید: نیمار روز به روز به فرم خوب خود نزدیک تر می شود و االن به شرایط بازی 
رسیده است. اما شرایط او با باشگاه تغییری نکرده است. موضع باشگاه مشخص است 
و اگر شرایط به همین منوال باشــد، او امروز بازی نخواهد کرد. تنها در صورتی که 
مشخص شود نیمار از پی اس جی نخواهد رفت، در فهرست قرار خواهد گرفت. اگر 

تا فردا این قضیه نهایی شود، بازی خواهد کرد.

سرمربی بتیس: کاش مسی سرما بخورد و بازی نکند!
ورزش: سرمربی رئال بتیس که تیمش امروز در هفته دوم اللیگا به مصاف بارسلونا 
می رود از امیدواری خود برای بازی نکردن مصدومیت خبر داد. روبی می گوید: فکر 
کنم مسی در بازی با ما از اول وارد زمین شود. ولی ترجیح می دادم مسی سرما بخورد، 
نه اینکه مصدوم شود، ولی نتواند جلوی ما بازی کند. ما با شجاعت به  مصاف بارسلونا 
می رویم ولی این را می دانیم که هر بازیکنی از آن ها که نتواند در مقابل ما بازی  کند 
برایمان اتفاق خوبی است. ما باید شجاع باشیم ولی نه شجاعتی که به حماقت پهلو 

بزند چون در این صورت آن ها از اشتباه ما استفاده خواهند کرد.

امیرمحمد ســلطان پور: فصل جدیــد رقابت های 
سری آ در حالی از دیشــب با دو دیدار در ورزشگاه های 
انیو تاردینی و آرتمیو فرانکی آغاز شد که همه مدعیان 
به دنبال پایان دادن به سیطره هفت ساله یوونتوس بر 

این لیگ هستند.
سری آ با حفظ ســنت قدیمی که دیرترین شروع، بین 
لیگ های معتبر اروپا باشد و با آن مربیان جذاب و اکنون 
ســتاره هایی جدید مثل آرون رمزی، روملو لوکاکو و 
فرانک ریبری و همان ستاره های سابق یعنی کریستیانو 
رونالدو، ادین ژکو، مائورو ایکاردی و ... آماده اســت تا 
طرفداران پرتعداد خود را دوباره به خود جذب کند. در 
زیر نگاهی می اندازیم به مهم تریــن نکاتی که باید در 

روزهای اول آغاز سری آ در فصل ۲0-۲019 بدانید:

آیا تمرکز یووه بر لیگ قهرمانان بالی جان آن ها 
در خانه می شود؟

حتی بعد از یکی از شــجاعانه ترین تغییرات مربیگری 
یک دهه گذشته در یوونتوس، باز هم این تیم با اختالف 
مدعی اصلی قهرمانی به شمار می رود. فاصله فوتبالی 
و مالی این تیــم با دیگر تیم های تحــت تعقیب آن ها 
همچنان بسیار زیاد است؛ به گونه ای که در سال گذشته 
آن ها فقط ۲۲0 میلیون یورو به ســتارگان خود حقوق 
داده اند که 80 میلیون یورو بیشتر از نزدیک ترین رقیب 
خود یعنی آث میالن است. بیانکونری در همان ابتدای 
نقل و انتقاالت تابستانی چندین بازیکن برای حمایت 
بیشتر از کریســتیانو رونالدو خریداری کرد، یعنی تنها 
ستاره ای که ساری او را برای بازی کردن در هر جایی از 
زمین آزاد گذاشته است. آن ها همچنین مریه دمیرال و 
ماتیاس دلیخت را برای خط دفاع خود خریداری کردند 
و آدریان ربیو و آرون رمزی نیــز کیفیت جدیدی را به 

خط هافبک آن ها خواهد داد.
اما با همه این ها بانوی پیر در راه تالش برای پیدا کردن 
فرمول قهرمانــی در لیگ قهرمانان باشــگاه های اروپا 
مسلما تمرکز خود را بر روی سری آ از دست خواهد داد. 
کریستیانو رونالدو نیز تالش خواهد کرد تا همیشه در 
میانه هفته ها آن هیوالی رام نشــدنی باشد که ممکن 
است در لیگ داخلی برای آن ها فاجعه بیافریند. آن ها 
با انتخاب مائوریسیو ساری به عنوان سرمربی به صورت 

کلی سبک کار خود را از فوتبال ماشینی اما موثر آلگری 
به فوتبال پویا و سریع تغییر خواهند داد.

چه تیم هایی یوونتوس را به چالش خواهند کشید؟
بحث در مورد آن تیم ضد یوونتوس کــه ظهور کند و 
بتواند راه راه پوشــان را به زیر بکشــد حدود 10 سال 
اســت که میان هواداران فوتبال ایتالیا داغ اســت. در 
یک زمان آث میالن چنین تیمی شــناخته می شــد، 
زمان دیگر آاس رم و چند وقت اســت کــه ناپولی این 
عنوان را یدک می کشــد. اما پیش بینی می شود این 
فصل آن شــوالیه نجاتگر فوتبال ایتالیا از سیطره یووه 
تیم اینترمیالن باشد. استیون ژانگ ۲8 ساله به عنوان 
مدیر عامل و جوزپه ماروتا به عنوان مدیر ورزشی و 6۲ 
ساله که قبال یوونتوسی بوده، ترکیب عجیب مدیریتی 
را در اینتر ســاخته، اما هیچ زمانی را برای تقویت آبی 
و مشکی پوشــان تلف نکردند؛ آن ها دو تن از بهترین 
استعداد های فوتبال ایتالیا یعنی نیکولو بارال و استفانو 
سنسی را در کنار مهاجم بزرگی مانند روملو لوکاکو قرار 
داده ند. ســه مدافع مرکزی آن ها هم ترکیب زیبایی با 
حضور گودین در کنار دی وریج و اشــکرینیار ساخته 
اســت. اما شــاید بهترین خرید آن ها آنتونیو کونته به 
عنوان سرمربی باشد، یعنی کســی که خود به سیطره 
میالن در یک دهه پیش پایان داد و آغازگر دوران طالیی 

قهرمانی های یووه بود. 

خریدهای بزرگ این فصل چه کسانی هستند؟
بعد از آنکه تیــم های برشــا، لچه و ورونــا جایگزین 
تیم های کیه وو، امپولی و فروزینونه در ســری آ شدند، 
ترانسفرهای پرتعداد تابستانی نیز آغاز شد. در کنار آن 
از 6 تیم باالی جدول چهار تیم شــاهد تغییر در مربی 
بودند و فقط آنچلوتی در ناپولی و جیان پدرو گاسپرینی 
که تیم آتاالنتا را از یک میانه جدولی به رتبه سوم رساند 
در ســر کار خود باقی ماندند. به چند خرید مهم در باال 
اشاره شد اما حضور ریبری در فیورنتینا، آمدن دنیلو به 
یوونتوس و دو بازگشت نوستالژیک به تیم های ابتدایی 
دوران فوتبال برای رجا ناینگــوالن و ماریو بالوتلی در 
تیم های کالیاری و برشا هر کدام جذابیت های خاص 

خود را دارد. 

سینا حســینی : پس از فاش شــدن مدرک جعلی 
رئیس هیئت بوکس خراســان رضوی از سوی مراجع 
قضایی، آقای رئیس از مســئولیت خود برکنار شد تا 
هیئت بوکس به فهرست هیئت های بدون رئیس اضافه 
شود، مدیران اداره کل ورزش و جوانان وعده دادند هر 
چه سریع تر سرپرســتی از میان چهره های شناخته 
شده این رشته ورزشــی را به عنوان سرپرست انتخاب 
کنند. اما انگار این بار وعده مسئوالن اداره کل ورزش 
و جوانان تو خالی از کار در آمده و روابط پنهانی پشت 

پرده بر شایسته ساالری چیره شده است!
معرفی یک گزینه غیر مرتبط با رشــته بوکس نشــان 
می دهد مالک انتخاب سرپرست برای متولیان ورزش 
خراســان نه تنها تخصــص و دانش فنــی و مدیریت 
تخصصی نیســت بلکه تنها شــاخصه و مالک انتخاب 

سرپرستان ، نزدیکی فرد مورد نظر به مدیریت است.
اما مدیرکل ورزش و جوانــان در گفت و گو با خبرنگار 
قدس به صورت جدی شــایعه دخالتــش در انتخاب 
سرپرســت هیئت بوکس را تکذیب کرد و در این باره 
گفت: خدا شاهد است که من هیچ دخالتی در انتخاب 
سرپرســت هیئت بوکس نداشــتم، شــخص رئیس 
فدراسیون با من تماس گرفت و تاکید کرد که تقی پور 
را به عنوان سرپرست هیئت بوکس معرفی کنم چون 
مدعی بود برخی اعضای خانواده بوکس از وی خواسته 

اند این فرد را انتخاب کنیم.
فرزاد فتاحی در ادامه گفت: حتی رئیس فدراســیون 
بوکس نیز ایشان را نمی شــناخت و تنها با من تماس 
گرفت و درباره او سواالتی را از من پرسید.من هم با وی 
جلسه گذاشتم و تاکید کردم اگر قرار است در انتخابات 
مجمع هیئت بوکس شرکت کنید نمی توانم به عنوان 
سرپرســت شــما را معرفی کنم وی اعالم کرد قصد 

کاندیداتوری در انتخابات بوکس را ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است سرپرست 
هیئت بوکس به عنوان رئیس هیات همگانی شهرستان 
مشــهد معرفی شــود، گفت: این مســاله در حیطه 
اختیارات من نیســت، بســتگی به نظر رئیس هیئت 

همگانی اســتان و رئیس اداره مشهد دارد من ورودی 
در این ماجرا هم ندارم تنها به نظر دوستان رسیدگی 

می کنم.
فتاحــی در خصــوص تعییــن تکلیف چنــد هیئت 
بالتکلیف هــم گفت:تمام تالش ما را مــی کنیم تا هر 
چه زودتر بتوانیم مقدمات برگــزاری مجامع را فراهم 
کنیم. یک بخش از دالیل تاخیر در برگزاری مجامع به 
فدراســیون های مربوطه باز می گردد که سعی کرده 
ایم تعامل الزم را برای برگزاری سریع تر مجامع با همه 

رگان ها انجام دهیم.

 مهلت 10 روزه از فدراسیون والیبال
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در پاسخ به 
این پرسش که سرنوشت نماینده استان در لیگ برتر 
والیبال چه شــد، گفت:ما منتظر تصمیم فدراســیون 
هستیم و در این باره بعد از تصمیم فدراسیون والیبال 

نظر نهایی را اخذ خواهیم کرد.
فتاحی در واکنش به برگزاری تســت باشــگاه پیام 
به مدیریــت مدیرعامل فصل گذشــته نیــز گفت: 
آقای شیخ االســالمی قبل از هرکاری باید نسبت به 
تسویه حســاب با بازیکنان و مربیان فصل قبل اقدام 
کند،ایشان بعد از اتمام مهلت دوم فدراسیون به تیم 
های طلبکار از ما خواست نامه ای به فدراسیون بزنیم 
و تقاضای یک فرصــت ده روز را بکنیم که ما هم این 
کار را انجام دادیم اما هنوز فدراســیون جوابی به ما 
نداده، اگر در این مدت سرنوشت پیام مشخص نشود 
و فدراسیون صالحیت ایشــان را تایید نکند،آن وقت 
تصمیم نهایی را خواهیم گرفت. البته این نکته را هم 
باید عرض کنم کــه همزمان با ایــن اتفاقات با چند 
ارگان نیــز به صورت خــاص مذاکره کردیــم و نامه 
نگاری های مورد نیاز انجام شده، به محض اعالم نظر 
فدراســیون در این خصوص تصمیم گیری می کنیم 

تــا نماینــده لیگ 
برتری ما همچنان 

حفظ شود. 

فصل جدید سری»آ« از دیشب آغاز شد

قیام همگانی علیه بانوی پیر!
مدیرکل توضیح داد

سرپرست هیئت بوکس 
سفارش رئیس فدراسیون است

ضد  حمله

تیم های حاضر در بازی های فوتبال ساحلی 
جهان مشخص شدند

 )BSWW( ورزش: براساس اعالم ســازمان جهانی فوتبال ساحلی
نخستین دوره مسابقات بازی های ســاحلی جهان با شرکت 16 تیم از 
19 تا ۲۴ مهرماه به میزبانی قطر برگزار می شود.تیم های حاضر در این 
مسابقات به شرح زیر است: ایران، ژاپن، امارات )آسیا(،روسیه، اسپانیا، 
ایتالیا، سوئیس، اوکراین )اروپا( سنگال، مراکش )آفریقا(،برزیل، پاراگوئه، 
اروگوئــه )آمریکای جنوبی(،جزایر ســلیمان )اقیانوســیه(،مکزیک و 

السالوادور )آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب(.

احضار غفوری، نکونام و استراماچونی 
به کمیته انضباطی 

ورزش: فدراسیون فوتبال اعالم کرد:وریا غفوری، بازیکن تیم استقالل به 
دلیل اظهارات غیرمسئوالنه در میکسدزون ورزشگاه ماشین سازی، باید برای 
ادای توضیحات در موعد مقرر در کمیته انصباطی حضور پیدا کند. همچنین 
جواد نکونام، سرمربی تیم فوالد خوزستان به دلیل ایراد اظهاراتی درباره داوری 
دیدار مقابل صنعت نفت آبادان در نشست خبری پس از مسابقه برای ادای 
توضیحات در موعد مقرر در کمیته انضباطی باید حاضر شود. استراماچونی، 
سرمربی استقالل نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی در خاتمه نشست خبری، 

باید برای ادای توضیحات در موعد مقرر در کمیته انضباطی حضور پیدا کند.

واکنش مهاجم فرانسوی بعد از پیوستن به تراکتور: 
نمی توانستم این پیشنهاد را رد کنم

ورزش: مدیران تراکتور برای پر کردن جای خالی آنتونی استوکس تصمیم 
گرفتند که کوین فورتونه را به خدمت بگیرند. فورتونه درباره حضور در تیم 
تراکتور گفت: من هفته گذشته پیشنهادی برای بازی در این تیم دریافت کردم. 
مدیر برنامه من از احتمال پیشرفت خوب من در این تیم سخن گفت و درباره 
حضور در تراکتور با من صحبت کرد. روز چهارشنبه نیز فهمیدم که سران تروا 
پیشنهاد تراکتور را برای من قبول کردند و من توانستم از این تیم جدا شوم و 

راهی تراکتور شوم. نمی توانستم این پیشنهاد را رد کنم.

پرونده جذب بازیکن خارجی 
برای پرسپولیس بسته شد 

ورزش: سرمربی سرخپوشان پایتخت که قصد داشت در کنار جونیور برزیلی یک 
بازیکن آفریقایی دیگر را نیز جذب کند به دلیل کمبود بودجه در باشگاه از تصمیم 
خود صرف نظر کرد.کالدرون که می خواست خط حمله پرسپولیس را با دو مهاجم 
خارجی تکمیل کند پیشنهادهای چند مدیر برنامه ایرانی را برای خرید بازیکن 
ارزان قیمت رد کرد. او تمایلی به جذب مهاجم بی کیفیت ندارد و نمی خواهد 
لیست این تیم را با یک نیمکت نشین دائمی تکمیل کند.از این رو پرونده جذب 
بازیکن خارجی برای پرسپولیس بطور کامل بسته شد تا سرخپوشان در دور رفت 

نوزدهمین رقابت های لیگ برتر با ۲۴ بازیکن به میدان بروند.

مصدومیت مدافع شهرخودرو جدی نیست
ورزش: تیم فوتبال شهر خودرو در هفته نخست لیگ برتر موفق شد تیم پیکان 
را در یک بازی خارج از خانه شکست دهد تا در حال حاضر در صدر جدول قرار 
بگیرد. فرشاد محمدی مهر بازیکن تیم شهرخودرو که در جریان بازی با پیکان 

مصدوم شده بود، می تواند از بازی بعد برای این تیم به میدان برود.

برهانی: استقالل تیم جوانی است 
و به مرور بهتر می شود

ورزش:  آرش برهانی در حاشیه مراسم برترین های لیگ هجدهم اظهار کرد: 
این برنامه باعث ایجاد انگیزه برای بازیکنان لیگ برتری می شود. امیدوارم در 
این مراسم حق به حق دار برسد.  وی درباره شرایط استقالل گفت: همان طور 
که دیدید استقالل در نخستین بازی اش با بدشانسی روبه رو شد. استقالل 
بهتر از ماشین سازی بازی کرد اما در دقایق پایانی گل دریافت کرد. استقالل 
تیم جوانی است و به مرور بهتر می شــود. وی درباره ماجرای نبود مترجم 
استراماچونی در دیدار با ماشین سازی بیان کرد: به نظرم من این ناهماهنگی ها 
به تیم ضربه می زند. استراماچونی خیلی اتفاقات عجیب تر از این را در ایران 

خواهد دید.

گزارش

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
آژاکس - آپوئل

                  چهارشنبه 6 شهریور - ساعت: 23:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
کراسنودار - المپیاکوس

          سهشنبه 5 شهریور - ساعت: 23:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

بلندقامتان استان در انتظار انتخابات هیئت 
بسکتبال خراسان، نقطه سرخط

علی عبداحد: در حالی که هیئت بسکتبال خراسان رضوی روزهای 
پرابهام و بی رنگی را سپری می کند، اهالی و عالقه مندان بسکتبال 
این نگرانی و دغدغه را دارند که سرنوشت و آینده بسکتبال در این 
استان پرآوازه چگونه رقم خواهد خورد؟ کادر از هم پاشیده مدیریتی 
هیئت استان این روزها کاماًل در بالتکلیفی و بی انگیزه گی مطلق بسر 

می برند و کار تعطیل است. 
یکی از دالیل این روزهای تاریک هیئت بســکتبال ماجراهایی بود 
که در روزهای قبــل از مجمع و پس از لغو مجمع بســکتبال اتفاق 
افتاد. روند تبلیغات کاندیداهای تأیید صالحیت شده با ماجراهایی 
همراه شد تا جایی که در صبح روز برگزاری مجمع اعالم شد، رئیس 
فدراسیون بسکتبال که رئیس مجمع هم می باشد به علت مشکالت 
شخصی به مشهد نمی آید و از طرفی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
هم در مسافرت خارج از استان است، بنابراین برگزاری مجمع انتخاب 

رئیس هیئت بسکتبال لغو شد!
پس از لغو مجمع که با اعتراضاتی هم از سوی کاندیدادها و برخی 
اعضا همراه بود، سرپرست هیئت اســتان )علیرضا پوررضایی( در 
هیئت بسکتبال کمتر دیده شد و یا اصاًل دیده نشد و کارها عماًل و 
نیابتاً به دبیر هیئت )سیدمهدی میرشفیعی( سپرده شد. دبیر هیئت 
نیز در شرایط نامتعارفی که داشــت و با حمایت اداره کل ورزش و 
جوانان به هر صورت امــورات را اداره و مدیریت کرد )البته چندین 
دفعه وی با اعتراض و تهدید به قهر و آشتی و استعفا توانست منابعی 
دریافت کند و کار هیئت را بچرخاند(. اما نابسامانی موجود سرانجام 
کارد را به استخوان دبیر هیئت )سیدمهدی میرشفیعی( رساند تا 
وی رسماً و کتباً استعفا دهد. این در حالی است که تیم های نونهاالن، 
مینی بسکتبال، نوجوانان، جوانان می باید طبق اعالم آمادگی قبلی 
در روزهای آغازین شــهریورماه جاری به مسابقات قهرمانی کشور 
اعزام شوند که با اســتعفای دبیر هیئت تمام اعزام ها به زمین ماند. 
در این مقطع حساس، مدیرکل ورزش و جوانان از سرپرست هیئت 
)علیرضا پوررضایی( خواســت تا به هیئت برگردد و مقدمات اعزام 
تیم های بالتکلیف را ساماندهی کند. حال سرپرست هیئت استان در 
برگشت چند باره خود به بسکتبال تا چه اندازه می تواند این تیم های 
روی دست مانده را اعزام کند در روزهای آینده مشخص می شود! 
اما آنچه تا برگزاری مجمع و انتخاب رئیس هیئت بسکتبال استان 
حائز اهمیت و اولویت اســت ، انتخاب یک سرپرست قوی و مدیر و 
با تجربه کار اجرایی اســت که در هیئت وقت بگــذارد و با حمایت 
مدیــرکل ورزش و جوانان، امورات جاری هیئــت را به جلو ببرد تا 
مسئوالن فدراسیون بسکتبال و اداره کل ورزش و استان در فرصتی 
کافی بتوانند برای ثبت نام جدید و یا برگزاری مجمع با همین 6 نفر 

کاندید موجود اقدام نمایند.

ورزش:    اســتقالل جمعه در چارچوب هفته نخست لیگ برتر با 
نتیجه یک بر صفر مغلوب ماشین سازی شد تا لیگ 
نوزدهم را به همراه استراماچونی با باخت 
آغاز کند.پس از این  اســتراماچونی در 
کنفرانس مطبوعاتی حضور پیدا کرد که 
از همان ابتدای حضورش چهره ناراحتی 
داشــت پس از اینکه او دقایقی برای 
حضور مترجم معطل شد در اظهاراتش 
از نبود یک مترجم روی نیمکت استقالل 
گالیه کرد.سرمربی ایتالیایی استقالل معتقد 

اســت که فردی در فدراسیون فوتبال یا باشــگاه استقالل قصد 
»بی احترامی یا به قولی خرابکاری« دارد.

باشگاه استقالل در مراسم معارفه استراماچونی یک مترجم برای او در 
نظر گرفت که بعدها در تمرینات استقالل مسئول کنترل جی پی اس 
بازیکنان شد. پس از دادن این مسئولیت به مترجم استراماچونی او 
کمتر فرصت ترجمه صحبت های استراماچونی را پیدا کرد و بیشتر 
مشغول وظیفه ای بود که به او سپرده شده بود.از طرفی با توجه به اینکه 
این مترجم از سوی علی خطیر - معاون مستعفی استقالل - انتخاب 
شده است، باشگاه استقالل در تالش است که فرد دیگری را به عنوان 
مترجم استخدام کند تا اخبار تیم به بیرون درز نکند. البته سرمربی 

ایتالیایی به این مترجم اعتماد دارد و می خواهد او به کارش ادامه 
دهد. با این اوصاف به نظر می رسد که دلیل نبود مترجم یا مسئول 
جی پی اس استقالل روی نیمکت این تیم در بازی با ماشین سازی 
همین موضوع اســت. حال باید دید مدیران استقالل تا هفته دوم 
لیگ برتر می توانند این مشکل را حل کنند یا نه؛ مشکلی که بدون 
راه حل به نظر نمی رسد و می توان با انتخاب فردی معتمد این قضیه 
را حل و فصل کرد. نکته ای که در حال حاضر مشخص است ناراحتی 
استراماچونی از نبود یک مترجم روی نیمکت استقالل است که 
این موضوع می تواند باعث بر هم خوردن تمرکز تیم و منتقل نشدن 

درست دستورات سرمربی ایتالیایی استقالل به بازیکنان شود.

ورزش: روزبه چشمی از آن دســت بازیکنانی است که هنوز 
تکلیفش برای فصل آینده مشــخص نشــده است. چشمی که 
فصل گذشته در استقالل بازی می کرد، در پایان فصل با هدف 
بازی در لیگ های خارجی از این تیم جدا شــد. از االهلی قطر 
به عنوان مقصد چشــمی یاد می شد که این بازیکن خیلی زود 
به این پیشنهاد پاســخ منفی داد.چشــمی هرچند از باشگاه 
استقالل و ســپاهان پیشنهاد داشــت اما روز جمعه خبری از 
مذاکره اش با باشگاه اوئسکا اسپانیا و نزدیک بودن این بازیکن 
به این باشگاه منتشر شــد.با این حال گویا حضور چشمی در 
این تیم هم منتفی اســت. نکتــه مهم اینکه مدیران باشــگاه 

اوئســکا پیش نویس قرارداد چشــمی را برای او ایمیل کرده 
بودند اما این بازیکن در تصمیمی عجیب به پیشــنهاد این تیم 

هم پاسخ منفی داد. 
وی مذاکراتی با رئال ساراگوسا دیگر تیم اسپانیایی داشته است. 
رئال ساراگوســا در اللیگا دو بازی می کنــد و طبق اعالم یکی 
از سایت های اسپانیایی، چشمی در آســتانه امضای قرارداد با 

این بازیکن است.
ســایت »futbolistos« اعالم کرد که روز گذشــته این بازیکن 
مذاکرات نهایی را با ساراگوسا انجام داده و تا امضای قرارداد به این 
باشــگاه نزدیک است. این ســایت همچنین تاکید کرده است که 

باشگاه اوئسکا مشتری چشــمی بود اما وی در آستانه حضور 
در تیم ساراگوساست.

این در حالی است که در هفته گذشــته آندره ا استراماچونی 
شخصا مذاکراتی را با روزبه چشمی انجام داد تا این بازیکن 
را مجاب کند یک فصل دیگر در استقالل بماند، در این بین 
روزبه چشمی هم تمایل دارد در تیمی که چهار سال در آن 
بازی کرده بماند تا بتوانــد در کنار بازیکنان در این فصل به 
موفقیت تیمش کمک کند. ظاهرا مدیرعامل استقالل در 
تالش اســت تا قبل از بازی با فوالد در هفته دوم لیگ برتر 

قرارداد این بازیکن را تمدید کند.

پشت پرده یک درخواست منطقی

ماجرای مترجم استراماچونی چیست؟

با شکست کره جنوبی در سئول 
جام جهانی در دستان هوگوپوشان ایرانی درخشید

قهرمانی در مهد تکواندو
ورزش: هوگوپوشان ایران موفق شــدند با غلبه بر تمامی حریفان خود 
مقتدرانه بر سکوی نخست مسابقات جام جهانی ۲019 بایستند و کاپ 
قهرمانی را باالی سر ببرند. تیم دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان نماینده 
ایران در این میدان حضور پیــدا کرده بود که با از پیش رو برداشــتن 
رقبا،عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت کرد. هوگوپوشان کشورمان در 
نخستین گام توانستند قزاقستان را با نتیجه ۴8 بر۳۳ شکست دهند، 
در ادامه به مصاف نماینده میزبان رفتند و با نتیجه 66 بر 5۳ به برتری 
رسیدند؛ در فینال نیز موفق شدند کره  جنوبی رقیب دیرینه خود را ۷1 

بر 66 از پیش رو برداشته و کاپ قهرمانی را باالی سر ببرند. 
کره جنوبی عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و تیم های روسیه و چین 
)یک( مشترکاً عنوان سومی را کسب کردند. حسین لطفی، امیرمحمد 
بخشی، سینا بهرامی، عرفان ناظمی و سعید رجبی در ترکیب این تیم 

قرار دارند. 

تیم والیبال پیام با ترکیب غیر بومی 
ورزش: علی شیخ االسالمی مدیرعامل باشگاه سبزجامگان پیام گفت: 
تنها نقطه منفی سفر خداوردی نبود حضور بازیکنان بومی برای جلسه 
با وی بود چرا که با همه آن ها هماهنگ شــده بود. به هرحال از آنجایی 
که تعهد کردیم هواداران خودمان را صادقانه در جریان تمامی مسائل 
بگذاریم باید بگوییم آن ها دعوت باشگاه را قبول نکردند و شاید ما مجبور 

شویم قید آن ها را بزنیم و از غیربومی ها استفاده کنیم.
وی درمورد اسپانســر این فصل گفت: صبح هشتم آبان که مصادف 
است با نخستین بازی ما در لیگ والیبال اسپانسر را معرفی خواهیم 
کرد چون متأســفانه افرادی معلــوم الحال به دنبــال فراری دادن 

اسپانسرها هستند.

نه استقالل، نه اوئسکا

روزبه چشمی در آستانه توافق با »رئال ساراگوسا« 
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آگهی تغییرات شرکت معدن جویان کانی فرآور شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 43560 و شناسه ملی 10380594093

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان س��ید جواد بدیعی به شماره 
ملی0939570092 و عباس محدثی خراس��انی به ش��ماره ملی0940575094 و خانم مینا یزدانی به ش��ماره مل��ی 0945441150 به عنوان 
اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب نمودند . خانم آناهیتا محبی با کد ملی 0934453217 به سمت بازرس اصلی و خانم 
منصوره یزدانی با کدملی 0942005376به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . 3 – روزنامه قدس به عنوان 

روزنامه کثیر االنتشار به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )574328(
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آگهی تغییرات شرکت بهره وری انرژی دشت خاوران سهامی خاص
 به شماره ثبت 38351 و شناسه ملی 10380540502

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,18 و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,4,18به 
هیئت مدیره در خصوص افزایش س��رمایه و با توجه به س��ند حس��ابداری ص��ادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتق��ال مطالبات مذکور به 
حس��اب س��رمایه در نتیجه مبلغ 96300000000ریال از حس��اب بدهی ش��رکت کس��ر و به حساب س��رمایه منظور گردیده است لذا هیئت 
مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : ماده5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 

100000000000 ریال منقسم به 100000000 سهم 1000 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )574315(
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آگهی تغییرات شرکت لیان کاوان کانی ها انرژی شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 36884 و شناسه ملی 10380524317

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -صورتهای مالی منتهی به 1397,12,29 
ب��ه تصویب رس��ید . 2- آقای قاس��م لطفی بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد تقی مخدر پناه بعن��وان بازرس علی البدل برای مدت یک 
س��ال مالی انتخاب گردیدند 3-روزنامه قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید. 4- شرکت مهندسی پیشگامان نیرو و انرژی 
ش��رق به ش��ماره ثبت 32064 و شناس��ه ملی 10380472778 به نمایندگی آقای محمد علی ترکمنی س��رابی شماره ملی 4591144992 • 
ش��رکت توس��عه س��رمایه گذاری صادرات ،معدن و صنایع معدنی لیان کاوان کانیها )سهامی خاص( به شماره ثبت 34813 و شناسه ملی 

10380501581 به نمایندگی آقای مجتبی لعل روشن شماره ملی 0943001579 • آقای محمد یوسف هادیان کد ملی 0923225161 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )574307(

آگهی تغییرات شرکت لیان کاوان کانی ها انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36884 و شناسه ملی 10380524317
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,04,04 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای محمد عل��ی ترکمنی س��رابی 4591144992 به 
نمایندگی از ش��رکت پیش��گامان نیرو و انرژی ش��رق )س��هامی خاص( به ش��ماره ثبت 32064 به س��مت رئیس هیئت مدیره • آقای مجتبی لعل 
روش��ن 0943001579 به نمایندگی ش��رکت توسعه س��رمایه گذاری، صادرات، معدن و صنایع معدنی لیان کاوان کانیها )سهامی خاص( به شماره 
ثب��ت 34813 ب��ه س��مت نایب رئیس هیئ��ت مدیره • آقای محمد یوس��ف هادیان 0923225161به س��مت عضو هیئت مدی��ره • خانم زهرا قمری 
1061610330) خارج از اعضای هیئت مدیره ( به س��مت مدیرعامل برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور 
رسمی و بانکی با امضاء ثابت آقای محمد یوسف هادیان و متغیر یکی از دو امضاء آقایان محمد علی ترکمنی سرابی و مجتبی لعل روشن به همراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )574336(
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آگهی تغییرات شرکت سبحان پلیمر آسیا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 54884 و شناسه ملی 14005036067

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,04,04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1-خانم الهه پاش��ائی مرندی باکدملی 
0942089741 به س��مت رئیس هیئت مدیره -آقای حمید اس��تان بوس با کدملی 0921012306 به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدیره -آقای محمد میزانی با کدملی 0933961154 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب 
گردی��ده اند. وکلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور رس��می و بانکی باامضاء آقای محمد میزان��ی )مدیرعامل( همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )574262(

آگهی تغییرات شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس

 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10380099628
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,25 نامه ش��ماره 98,228781 مورخ 98,5,1 جامعه حس��ابداران رس��می ایران 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - کاهش س��رمایه آقای حس��ن س��عیدی بیلندی از مبلغ 13500000 ریال به مبلغ 12000000 ریال مورد تصویب قرار 
گرفت و در نتیجه س��رمایه موسس��ه از 15000000 ریال به مبلغ 13500000 ریال تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به شرح مذکور اصالح 
گردید . لیس��ت جدید ش��رکا پس از کاهش س��رمایه به شرح ذیل می باشد : -حسن سعیدی بیلندی مبلغ 12000000 ریال سهم الشرکه - حسین 

محمدجانی مبلغ 1500000 ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )574413(
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فرهنگ و هنر

خبر

معاون توليد انتشارات «به نشر» : 
به «ادبيات دينى» بى مهرى مى شود

ميــرزاده،  ســيداحمد  فارس: 
معاون توليد انتشارات «به نشر» 
(وابسته به آستان قدس رضوى) 
با بيــان اينكه مهم ترين رويكرد 
جديد به نشــر، تغييــر رويكرد 
محتوايى است، گفت: موضوعات 

را محدود كرديم و يك زمينه خاص را به عنوان يك كار خاص شناسايى 
كرديم و آن مبحث «ادبيات دينى» است. تعبير ادبيات دينى گاهى در 
ذهن ها اشــتباه برداشت مى شود در حالى كه ادبيات دينى يك تركيب 

است كه بايد به هر دو جزء آن توجه شود.
وى افزود: يك بخش آن ادبيات و ادبيت اســت و قرار نيست صرفاً ناشر 
آثار دينى باشــيم، بلكه مى خواهيم ناشر آثار ادبى دينى باشيم. ادبيات 
يعنى هنر زبانى لذتبخشــى كه معطوف به تخيل و... اســت. يعنى اگر 
رمانــى بيرون داديم كســى كه فقط با معيارهاى رمان آن را بررســى 
مى كند آن را قبول داشــته باشــد. طبعاً در اين محدوده بازنويسى ها و 
آثــار تكرارى در محدوده ايــن واژه نمى گنجند.بخش دوم هم كه مهم 
اســت و به آن نيز كم توجهى مى شود، همين عبارت دينى است. وقتى 
مى گوييم يك اثر ادبى دينى مرادمان صرفاً اين نيســت كه مجموعه اى 
از نشانه هاى مستقيم دينى داشته باشند يا اسمى از حضرات معصومين 
داشــته باشــند يا نامى از نماز و روزه و ديگر اعمال دينى در آن آمده 
باشــد. ممكن است اثرى خلق شــود و همه اين ها نيز در آن باشد ولى 
اثر ضددينى باشد. شما يك اشتباه كوچك در انتقال يك مطلب كنيد، 
ممكن اســت يك خرافه را به جاى يــك امر دينى ترويج بدهيد. حتى 
ممكن است هيچ امر خرافى و غيردينى را نيز در اثرتان نياورده باشيد، 
ولى در رســاندن آن مطلب موفق نبوده باشيد و به همين خاطر اثرتان 

خالف ارزش هاى دينى باشد.
ميرزاده اضافه كرد: بازار پر از آثار شــبه ادبى ضعيف است كه جا را براى آثار 
خوب تنگ كرده اند. اين سبب مى شود كه نسبت به اين گونه بى مهرى شود. 
حتى در جوايزى كه رنگ و بوى دينى دارد اين مسئله ديده مى شود و همين 
كه اثرى با درونمايه هاى دينى مى رسد با نگاه مثبتى به آن نگريسته نمى شود 
و با پيش داورى سراغ آن ها مى روند. اين پيش داورى از كجا مى آيد؟ از آنجا كه 
اين آثار به سفارش نوشته شده و محصول ذوق نويسنده و كوششى نيست. 
در داورى جايزه اى شــركت كرده بودم؛ مجموعه شعرى كه درونمايه دينى 
داشت با همين استدالل كنار گذاشته شد. هرچند از يك سو اين استدالل 
غلط نيست و سفارش نهادها بوده و نويسنده با مشكالتى دست و پنجه نرم 

مى كرده كه سبب شده اثر عمق الزم را نداشته باشد.

 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان وزير ارشاد در 
آخرين پنجشنبه مرداد ماه به مناسبت هفته دولت 
در صدا و سيما حاضر شد و در خصوص محورهاى 
مهــم و چالش برانگيز حوزه فرهنــگ، ادب و هنر 
صحبــت كرد. اما آنچــه در آخرين گفته هاى وزير 
تازگى داشت توجه او به مسائل و معضالت صنعت 
نشر و راه حل او براى از بين بردن اين مشكالت بود.  
پيش از اين در ديدارهــاى مكرر جامعه فرهنگى، 
نويسندگان و ناشران از شخص وزير خواسته بودند 
وزارت ارشــاد به وظيفه خود عمــل كند و مقابل 
مهم ترين معضل نشر يعنى كتاب سازى هاى بى رويه 
را بگيرد. وزير هم در پاسخ به درخواست اين تعداد 
گفته بود، ابزار مقابله با پديده كتاب سازى را در اختيار 
ندارنــد و فقط از طريق فرهنگ ســازى بايد با اين 
پديده مقابله شود، اما در آخرين گفت وگو سيدعباس 
صالحى از راه اندازى سامانه ثبت ناشران و مقابله با 
ناشران غيرفعال و استفاده از نرم افزارى براى مقابله 

با پديده كتاب سازى صحبت كرد. 

  پايان فعاليت متخلفان حوزه نشر
پنجشنبه گذشــته آقاى وزير به همه متخلفان 
هشــدار داد با ايجاد يك سامانه قرار است مولف 
حقيقى از غيرمولف شناسايى شود. وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمى گفت: براى مقابله با كتاب سازى، 
معاونت فرهنگى در مســير مجــوز دادن با اين 
مدل كتاب هــا برخورد مى كنــد و اگر مجوزى 
هم صادر شــده باشــد ابطال خواهــد كرد، اگر 
كتاب سازى از نوعى باشد كه ارزش افزوده اى به 
محتوا اضافه نكند و تنها گردآورى  از كتاب هاى 
ديگــر يا تكه  تكه وصل كردن مطالب كتاب هاى 
ديگر باشــد در قالــب يك نرم افزار هوشــمند 
(همانند پايان نامه هاى دانشگاهى) راستى آزمايى 

خواهد شد.

 بايد با اين كار مولف حقيقــى را از غيرمولف جدا 
كنيم، اين سامانه در حال پيگيرى است و در اسرع 

وقت راه اندازى خواهد شد. 
بر اســاس گفته وزير اگر با كتاب سازى مقابله شود 
بسيارى از مشــكالت فعلى نشر حل خواهد شد و 
خواسته ناشران محقق مى شود، اما سامانه مورد نظر 
آقاى وزير چگونه قرار است مقابل معضل مهم نشر 
بايستد و مهم ترين مشكل نشر كه كتاب سازى هاى 

بى رويه ناشران سودجوست را حل كند؟ 

  نرم افزار ابداعى مؤسسه نور 
مدير نشــر «كتاِب آمه» 
در پاســخ به اين پرسش 
مى گويد: شــايد نرم افزار 
آقاى  هوشــمندى كــه 
وزير در مورد آن صحبت 
كردنــد همــان نرم افزار 

ابداعى مؤسسه نور است كه مى تواند اثر كپى را از اثر 
اصل تشخيص دهد و به اين صورت كتاب سازى هاى 

بى رويه را از بين ببرد. 
محمود آموزگار در توضيح بيشتر گفت: مؤسسه نور 
كه چندين ســال است در قم فعاليت مى كنند، در 
حوزه نشــر بسيار فعال هستند و اقدامات شاخصى 
انجام داده اند. اين مؤسســه تــا به حال چندين بار 
در نمايشــگاه فرانكفورت حاضر شــده و با عرضه 
محصوالت چشــمگيرش مورد اقبــال مخاطبان 
خارجى هم قرار گرفته اســت. آنچه براى مخاطب 
خارجى اهميت داشت حضور اين مؤسسه در يك 

شهر مذهبى و توليد آثار به روزى است كه توانسته 
بسيارى از نيازهاى فرهنگى امروز را رفع كند. مثًال 
توليد در زمينه هاى متنوع از كتاب هاى دينى گرفته 
تا آثار كالسيك مانند شاهنامه، مثنوى و آثار ديگر 
و توليد نرم افزارهاى مختلف از اقدامات اين مؤسسه 

فعال است. 
اين ناشــر با بيان اينكه اين مؤسسه موفق شده 
بــود نرم افــزارى طراحى كند كــه مى تواند اثر 
كپى را به خصــوص در ميان كتاب هاى ترجمه 
تشــخيص دهد، گفت: متأســفانه جامعه ما به 
خواندن آثــار ترجمه اقبال زيادى نشــان داده 
و ناشران سودجو با سوءاســتفاده از اين عالقه، 
آثارى كه بيشــتر مــورد توجــه مخاطب قرار 
مى گيــرد را با تغيير عنوان اثر و تغيير چند فعل 
و فاعل، با عناوين جديدى منتشر مى كنند. اين 
آثار در نگاه اول قابل تشــخيص از ترجمه اصلى 
نيســتند، اما اين نرم افزار به راحتى مى تواند اين 
آثار را شناسايى كند و مقابل اين پديده بايستد.
آموزگار در توضيح بيشتر گفت: به گمانم منظور 
شــخص وزير در خصوص اســتفاده از نرم افزار 
براى مقابله با كتاب ســازى ها، نرم افزار ابداعى 
مؤسسه نور باشد، چون پيش از اين ها، هر زمان 
از وزير خواســته بوديم بررسى دقيق ترى كند تا 
اين كتاب ها ســاخته نشــود، گفته بود امكانش 
از نظر فنــى وجود ندارد. شــايد همين آدرس 
به آقاى وزير داده شــده كه ايشــان در آخرين 
صحبت هايشــان از نرم افــزار مقابله بــا پديده 

كتاب سازى صحبت كرده اند. 
عضو اتحاديه ناشــران و كتابفروشان تهران با بيان 
اينكه ايــن نرم افزار قابليت هاى گســترده اى دارد، 
توضيح داد: غير از تشــخيص آثار كپى از اصل، اين 
نرم افزار قابليت هاى ديگرى مانند يافتن معانى واژگان 

را هم دارد.

ايبنا: ميثم نيلى، رئيس مجمع ناشران انقالب اسالمى 
در نشســت خبرى نخستين دوره جايزه ادبى شهيد 
اندرزگــو، اين جايزه را آغازى   بــراى دوره اى جديد از 
جنگ روايت ها عنوان كرد و گفت: هدف ما از تأسيس 
اين جايزه نقد گذشته خودمان و عزم براى اثرگذارى 

بيشتر است.
وى به چگونگى شكل گيرى نخســتين دوره جايزه 
ادبى اندرزگو اشاره كرد و گفت: اين جايزه حدود سه 
ســال پيش طى فرايندى با دغدغه مقابله و مبارزه با 
جريان رسانه اى تطهير پهلوى در مجمع ناشران انقالب 
اسالمى پايه گذارى شد و امسال تقريباً به نقطه آغازين 
رسمى خود رســيده است. ما حدوداً سه سال كار در 
مجمع ناشــران انقالب اســالمى و همچنين مراكز، 

مؤسسات و تشكل هاى فرهنگى مرتبط با هدف مذكور 
آن را دنبــال كرديم و فعاليت هاى صورت گرفته را به 
عنوان مقدمه اى براى تشكيل اين زمينه موضوعى در 

نظر گرفتيم.
رئيس مجمع ناشران انقالب اسالمى، در ادامه جريان 
جنگ امروز را جريان روايت ها دانست و گفت: آنچه در 
فضاى رسانه اى كشور و در همه جاى دنيا در حال رخ 
دادن است، دعواهايى پيش از جنگ هاى سخت است. 
در واقع اين جنگ، جنگ اراده هاست و براى شكستن 
اراده ها، رسانه ها و توليدات فرهنگى بسيار نقش آفرين تر 
از گذشته هستند. ما در فرهنگ خودمان و بسيارى از 
دوره هاى تاريخى ظاهراً شكست هايى داشته ايم اما با 
جنگ روايت ها و حماســه هايى كه به شكست منجر 

شــده، موفقيت ها و پيروزى هاى بزرگ تمدنى مانند 
واقعه عاشورا در كربال را رقم زده ايم.

وى با بيان اينكه روايت درســت از حماسه هاى يك 
ملت اين قابليت را دارد كه به آن ملت هويت تاريخى 
ماندگارى داده و آن ها را در مســير آرمانى شان سوق 
دهد، افزود: در اين راستا رسانه ها با هنر بيان و قلمشان 
مى توانند اين پيروزى هاى درخشان را روايت كرده و 
آن را امتداد دهند. ما در سال هاى اوليه پس از پيروزى 
انقالب حركت ها و فعاليت هايى در زمينه تطهير پهلوى 
داشته ايم. اما در سال هاى گذشته به خصوص 20 سال 
اخير غفلت هايى صورت گرفته و اين غفلت ها همزمان 
شده با تالش هاى بسيار جدى از ناحيه ظلمت پرستان 
و افــرادى كه تحريف تاريخ و ابقاى روايت وارونه اى از 

تاريخ اهتمام داشــته  اند و سعى كرده اند با استفاده از 
رســانه ها اين روايت وارونه را جــا بيندازند. اگر ما در 
اين جنگ روايت ها، مغلوب شويم، مديون خون شهدا 

هستيم .
نيلى گفت: رهبر معظم انقالب اســالمى نيز چندين 
بار از وضعيت موجود اظهار نارضايتى كردند، ما نسل 
جديد و نسل انقالب ديده مان را بى پناه در برابر هجمه 
رسانه اى بندگان طاغوت رها كرده ايم و با اين سكوت 
منفعالنه سبب شــده ايم روايت غالب، روايت دشمن 
ملت ايران باشــند. هدف ما از تأسيس اين جايزه نقد 
گذشته خودمان و عزم براى اثرگذارى بيشتر است. اين 
جايزه، جايزه اى ترويجى است و ادامه مبارزه انقالبى 

مجاهدان آن دوره به زبان قلم است.

رئيس مجمع ناشران انقالب 
اسالمى: 

جنگ امروز
جنگ روايت هاست

چهره خبر

سامانه مورد نظر وزير براى پايان دادن به فعاليت ناشران متخلف چگونه عمل مى كند؟

وزارت ارشاد عليه كتاب سازان

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــماره 139860308001001953 ـ 1398/04/31 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين  ــمى            برابر راى ش رس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 107 وشماره ملى 0650314486  ــماره شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد ضابطى  فرزند عباس  بش
نسبت به ششدانگ يك باب منزل به مساحت 150 متر مربع قسمتى از باقيمانده247ـ  اصلى بخش 2 بيرجند از محل 
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــام و اميررضا خزيمه محرز گرديده اس مالكيت امير حس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور  ــليم اعتراض،دادخواس تاريخ تس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806198
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/06/03

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 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                                                                           
ــماره 139860306010001423-1398/05/12 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش  براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــعلى بشماره شناسنامه 1968 صادره از قوچان در ششدانگ يك  متقاضى آقاى محمود رضا يزدانى داغيان فرزند عباس
ــمتى از پالك شماره 172 اصلى بخش دوقوچان واقع در اراضى نظرآباد    ــاحت 55,13 مترمربع  در قس باب خانه به مس
و از محل مالكيت آقاى غالمرضا سلطانى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
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. آ-9806199
كالسه 1398114406010000058 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/06/03

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــماره 1398603060150031879 – 1398/4/24 هيئت 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 
ــرور در  ــماره 6 كد ملى 0769781152 صادره خواف فرزند محمد س ــنامه ش آقاى داود تيمورى حفيظ آبادى شناس
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 114 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 عبدالرزاق غفارى و قسمتى از پالك محرز 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس را ب

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806195
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03

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

ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015002478 – 1398/3/11 هيئ برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى حبيب اله برابادى فرمان آبادى به شناسنامه شماره 2737 كد ملى 0749785004 صادره تايباد فرزند عبداالحد 
در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 199,5 متر مربع پالك شماره 116 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى شمس الدين سعيدى 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 
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. 9806197
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318001001105مورخ 98/04/16 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك  رشت تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس و س
متقاضى آقاى سيد جليل اميرى به شناسنامه شماره 37387 كدملى 2590784872 صادره ازرشت  فرزند مير آقا (به 
اندازه سهم پسرى از مورث خود خانم بتول شعبانى )در 10 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ  يك باب خانه و محوطه 
و انبارى  به مساحت 735 متر و 11 سانتى متر مربع  به شماره پالك فرعى 1065 مفروز از پالك 9 الى 12 فرعى از 
ــت احراز مالكيت متقاضى نسبت به ملك مورد  ــت حوزه ثبت ملك ناحيه يك رش اصلى 2838 واقع در بخش يك رش

تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمى به متقاضى محرز گرديده است . 
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. م الف 2168    9806200
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين تكليف  ــت موضوع قان ــورخ 98/04/16 هيئ ــماره 139860318001001107م ــر راى ش براب
ــت ملك ناحيه  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 429 كدملى  ــنامه ش ــت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى احمدى به شناس يك  رش
ــرى از مورث خود خانم بتول شعبانى )در  ــهم پس 5899577320صادره ازابهر  فرزند جهانگير(به اندازه س
10 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ  يك باب خانه و محوطه و انبارى  به مساحت 735 متر و 11 سانتى 
متر مربع  به شماره پالك فرعى 1065 مفروز از پالك 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش يك 
رشت حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت احراز مالكيت متقاضى نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از 

مالك رسمى به متقاضى محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2170  آ-9806201
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318001001080مورخ 98/04/12 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك  رشت  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 2581373946 كدملى  ــجاد اميرى به شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مير س
ــاع از 70 سهم  ــهم مش ــرى)در 14 س ــهم پس ــت  فرزند مير آقا (به اندازه س 2581373946صادره ازرش
ــماره  ــانتى متر مربع  به ش ــاحت 735 متر و 11 س ــدانگ  يك باب خانه و محوطه و انبارى  به مس شش
ــت حوزه ثبت  ــى 1065 مفروز از پالك 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش يك رش ــالك فرع پ
ــبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمى به  ــت احراز مالكيت متقاضى نس ملك ناحيه يك رش

متقاضى محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2172  آ-9806202
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين تكليف  ــت موضوع قان ــورخ 98/04/16 هيئ ــماره 139860318001001103م ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك   ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 4080كدملى  ــف اميرى به شناس ــيد يوس ــت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س رش
ــاع از 70 سهم  ــهم مش ــرى)در 14 س ــهم پس ــت  فرزند مير آقا (به اندازه س 2592159975صادره ازرش
ــماره  ــانتى متر مربع  به ش ــاحت 735 متر و 11 س ــدانگ  يك باب خانه و محوطه و انبارى  به مس شش
ــت حوزه ثبت  ــى 1065 مفروز از پالك 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش يك رش ــالك فرع پ
ــبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمى به  ــت احراز مالكيت متقاضى نس ملك ناحيه يك رش

متقاضى محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2174   آ-9806203
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318001001107مورخ 98/04/16 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك  رشت  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره 2 كدملى 5899843136  ــنامه ش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم خديجه اميرى به شناس
ــهم مشاع  ــعبانى )در 5 س ــهم دخترى از مورث خود خانم بتول ش صادره ازابهر  فرزند مير آقا (به اندازه س
ــدانگ  يك باب خانه و محوطه و انبارى  به مساحت 735 متر و 11 سانتى متر مربع  به  ــهم شش از 70 س
ــت حوزه  ــماره پالك فرعى 1065 مفروز از پالك 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش يك رش ش
ثبت ملك ناحيه يك رشت احراز مالكيت متقاضى نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمى 

به متقاضى محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2176   آ-9806204
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين تكليف  ــت موضوع قان ــورخ 98/04/16 هيئ ــماره 139860318001001106م ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك   ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 4081 كدملى  ــنامه ش ــيد جواد اميرى به شناس ــت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س رش
ــت  فرزند ميرآقا (به اندازه سهم پسرى از مورث خود خانم بتول شعبانى )در  2592159983صادره از رش
10 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ  يك باب خانه و محوطه و انبارى  به مساحت 735 متر و 11 سانتى 
متر مربع  به شماره پالك فرعى 1065 مفروز از پالك 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش يك 
رشت حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت احراز مالكيت متقاضى نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از 

مالك رسمى به متقاضى محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2178   آ-9806205
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

ــون تعيين تكليف  ــت موضوع قان ــورخ 98/04/16 هيئ ــماره 139860318001001104م ــر راى ش براب
ــت ملك ناحيه  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 421 كدملى  ــنامه ش ــيده فاطمه اميرى به شناس ــت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى س يك  رش
2593716525صادره از رشت  فرزند ميرآقا (به اندازه سهم دخترى)در 7 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ  
ــماره پالك فرعى  ــانتى متر مربع  به ش ــاحت 735 متر و 11 س يك باب خانه و محوطه و انبارى  به مس
ــت حوزه ثبت ملك ناحيه  ــالك 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش يك رش ــروز از پ 1065 مف
ــمى به متقاضى  ــبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رس ــت احراز مالكيت متقاضى نس يك رش

محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2180   آ-9806206
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاد محلى كه به امضاء شهود و گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 42 زاهدان  ــتناد دو برگ استش خانم عفت گنجى باس
ــكونى  پالك 22414/5525-اصلى  واقع در  ــدانگ يك باب آپارتمان مس ــت كه سند مالكيت  شش ــيده مدعى اس رس
ــعبه از بولوار شهيد مزارى  مورد ثبت 66674 صفحه 199  ــتان شهر زاهدان خيابان 18 مترى منش بخش يك بلوچس
دفتر 363 بعلت جابجايى مفقود گرديده كه درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 
ــى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند  ــود تا چنانچه كس آيين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى ش
مالكيت مذكور نزد خود مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد .9806794
تاريخ انتشار:1398/6/3 م الف: 417

حسينعلى ماليى رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان 

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول 
ــتان تايباد محكوم  ــعبه يك دادگاه عمومى و حقوقى شهرس ــه موجب دادنامه 9709975170001017 صادره از ش ب
ــه در حق عبداهللا  ــال بابت محكوم ب ــغ 1,292,540,017 ري ــت به پرداخت مبل ــوم اس ــه 1,292,540,017محك علي
ــماره 980142 كه بعلت عدم پرداخت ملك با مشخصات بشرح ذيل توقيف و به قيمت  خدادادى در پرونده اجرايى ش
950,000,000 ريال ارزيابى شده است بدينوسيله جهت فروش شروع مزايده ساعت 11 الى 12 روز 1398/6/23 در 
محل اجراى احكام مدنى حوزه قضايى تايباد تعيين مى گردد مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به كسى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد در صورت تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا 
ــت 10٪ بهاى مزايده في المجلس و به صورت نقدى  ــود الزم به ذكر اس ــان از مال داده ش مراجعه تا ترتيب بازديد ايش
ــد در صورتيكه به هر دليل خريدار در زمان مقرر  ــپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد ش به عنوان س
ــد . چنانچه تاريخ مزايده مصادف با روز تعطيل  ــپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد ش بهاى مزايده را نپردازد 10٪ س

باشد روز بعد روز مزايده تلقى خواهد شد. 
مشخصات ملك : 

يك واحد آپارتمان در دو طبقه اعيان به مساحت 80 مرمربع (طبقه همكف) داراى شناژ نما آجر سه سانت، اسكلت : 
ــتقل در پشت بام و فاقد كولر و داراى يك امتياز برق  ــراميك، كمد ديوارى به انضمام انبارى مس ترى دى پنل، كف س

، آب و گاز ميباشد.9806793
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان تايباد صادق دادمحمدى

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                           
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