
یکرسانهبیهمتا
در واکنش به سخنان رهبر انقالب درباره 
اربعین و اســتفاده از شــعار »الحسین 
یجمعنا« توســط ایشان، ســایت رهبر 
انقالب پوستر جدیدی را با همین عنوان 
طراحی و منتشــر کرده است. در بخشی 
از متــن مربوط به این پوســتر به نقل از 
رهبر انقالب آمده اســت:»امروز هم این 
حرکت راهپیمایی در دنیای پیچیده و پرتبلیغات، یک فریاد رسا و یک رسانه  
بی همتاست. چنین چیزی در دنیا وجود ندارد؛ اینکه همه حرکت می کنند 
به سمت آن مبدأ. به درستی گفتید که »الحسین یجمعنا«. این حرکت باید 

روزبه روز گسترش و عمق بیشتری پیدا بکند«.

منتظر»دل«باشید
فیلم برداری سریال »دل« به کارگردانی 
منوچهر هــادی که از مدت ها پیش آغاز 
شــده بود، باالخره روز گذشته به پایان 
رسید و قرار است این سریال 28 قسمتی 
در دو فصل در شبکه خانگی توزیع شود. 
منوچهر هادی، کارگردان این سریال هم 
تصویری از آخرین روز کاری اش در سریال 
»دل« را در کنار افسانه بایگان منتشر کرده و نوشته است:»آخرین روز کار با 
بانوی بی نظیر سینما افسانه بایگان. بسیار خوشحالم از این همکاری و ممنونم 

از صبوری شما. منتظر دل و هنرنمایی ایشان باشید«.

سوختگی85درصدی
وحید جعفــری، طراح صحنه ســریال 
»خواب زده« به کارگردانی سیروس مقدم 
دو روز پیش در لوکیشــن فیلمبرداری 
بر اثر آتش ســوزی دچار سوختگی 8۵ 
درصدی شد و درگذشت. مهدی سلطانی 
با انتشــار عکســی از وحید جعفری در 
اینستاگرامش نوشــت: متأسفانه وحید 
جعفری عزیز، طراح صحنه جوان و خوش اخالق ســریال خانگی خواب زده 
که هنگام آماده ســازی صحنه برای این سریال دچار آتش سوزی شده  بود از 
دنیا رفت. تسلیت به جامعه هنری و آرزوی بردباری برای بازماندگان این عزیز.

اینماجراتمامیندارد
افزایش چندبرابری قیمت بلیت هواپیما 
حســابی در فضای مجازی حاشیه ســاز 
شــده و کاربران با انتشــار پســت های 
مختلف، نســبت به افزایش قیمت بلیت 
هواپیما به بهانه اربعین، انتقاد می کنند. 
یکی از کاربران در این باره نوشــته است 
»سایت های فروش بلیت هواپیما جو الکی 
میدن )که صندلی ها تموم شده( تا غالب مردم بلیت رو گرون تر بخرن. مثاًل 
میگه دو تا بیشتر نمونده. شمام با قیمت باال می خری و وقتی سوار می شی 
می بینی چند تا صندلی خالی هست!« کاربر دیگری هم نوشته است:» قیمت 
بلیت هواپیما، یکسره، از تهران به مقصد مشهد مقدس، داره به مرز 2 میلیون 
تومن می رسه. چرا هرسال این اتفاق تکرار می شه و هیچ کس نمی تونه جلو 

گران فروشی شرکت های هواپیمایی در اربعین رو بگیره؟«

آمِد  گزارش، خالف  این  بگذارید   تربتزاده مجید
عادت بشود وقتی که سوژه اش فقیه، عالِم و امام جمعه ای 
در  جوانی  شور  انگار  هنوز  سالگی،   80 در  که  است 
رگ هایش جریان دارد و اشتیاق شهادت از چشم هایش 
می بارد. همه خانه و زندگی، دفتر کار و دار و ندارش با 
پول امروز، چند میلیونی بیشتر نمی ارزد و میان سبِک 
زندگی سال های طلبگی و روزهای فقاهت، اجتهاد و امام 
جمعه بودنش، تفاوت چندانی به چشم نمی خورد. یعنی 
در نوشتن از شهید آیت اهلل اشرفی اصفهانی ممکن است 
هیچ چیز این مطلب به یک گزارش با اصول و قواعد 

گزارش نویسی مرسوم، شبیه نباشد.

 تخت فوالد
امام جمعه کرمانشــاه بود امــا در وصیت نامه کتبی و 
شــفاهی اش گفته بود مرا در قبرستان »تخت فوالد« 
اصفهان دفن کنید. قبرســتانی که برخی ها قدمت آن 
را بیشتر از 10 قرن می دانند و برخی دیگر نشانه هایی 
از دوران پیش از اسالم را نیز در آن یافته اند. فرزندش 
می گوید: »ایشان خیلی به تخت فوالد اعتقاد داشتند... 
هر بــار که به اصفهان می آمد، حتمــاً به تخت فوالد 
می رفت و می گفت کســانی در این تخت فوالدند که 
اگر گوش خود را بر قبر آن ها بگذاری صدای »اهلل اکبر« 
می شنوی... پس از اینکه ایشان را در گلستان شهدای 
اصفهان دفن کردیم، یکی از دوســتان به ما گفت: آیا 
حاج آقا به شــما گفته بودند که مرا در این قسمت از 
گلستان شهدا دفن کنید؟ گفتیم: نه ایشان وصیت کرده 
بود که مرا در گلستان شهدا به خاک بسپارید، اما محل 
خاصی را مشخص نکرده بودند... آن برادر گفت: حدود 
یک ماه قبل وقتی با حاج آقا برای زیارت قبور شــهدا 
بــه اینجا آمدیم، دقیقاً در همیــن محل که او را دفن 
کرده اید، ایســتادند و گفتند: اینجا عجب جای خوبی 
است... من از اینجا بوی بهشت استشمام می کنم...اگر 

من لیاقت پیدا کردم مرا همین جا دفن کنید...«.

 توی دلش خبری بود
گاهی جّو و جبر زمانه بود که جوگیرمان می کرد، هوایی 
می شدیم و همرنگ جماعتی که شب و روزشان را در 
جبهه های جنگ، در شــهرها زیر باران موشک و بمب 
و در خطــر ترورهای کور می گذراندند، ما هم حرف از 
شهادت می زدیم و شعار می دادیم. گاه اما توی دلمان 
اتفاقی افتاده بود. خبری از جایی رســیده بود. عطر و 
بویی بهشتی، هوایی مان کرده بود. می دانستیم اگر در 
80 سال گذشته خبری نشــد، اگر از یورش مأموران 
ساواک که ناغافل می ریختند و تو را با هرچه داشتی و 
نداشتی می بردند، در امان ماندی، اگر در راهپیمایی های 
دوران انقالب، پیشاپیش جمعیت گلوله ای به سینه ات 
ننشست، اگر تیر منافقین یکی دو باری به سنگ خورد، 
اما درِ باغ شهادت هنوز به رویت باز است. آیت اهلل اشرفی 
اصفهانی توی دلش خبری بود. از جایی بوی بهشت را 
استشمام کرده بود و این را می شود در ویدئوی آخرین 
مصاحبه تلویزیونی اش، درســت یــک هفته پیش از 
شهادت دید و شنید: »بنده اوالً که خود را الیق شهادت 
نمی دانم... مقام شهادت یک مقامی است که همه  کس 
نصیبش نمی شود... یک نوبت... منافقین می خواستند ما 
را هدف قرار بدهند، ماه مبارک رمضان بود و افتخاری 
دیگر از این باالتر نبود... در حال طهارت، رفتن به طرف 
خانــه خدا و در حال روزه... این افتخاری بود برای ما... 

لیک نشد و ما تسلیم قضا و قدر الهی هستیم... با این 
حال امیدواریم ما چهارمین شــهید محراب باشیم و 
خداوند از ما بپذیرد و در آن حال اخالصی هم باشد... 
مکرر گفته ام اگر خداوند شهادتی نصیب ما کرد در این 
اســت که ایمان ما ثابت باشد، یعنی ثابت قدم باشیم... 
هدفمان از شهادت این نباشد که بعد از کشته شدنمان، 
مثالً بگویند جزو شهداست؛ هدف خدا باشد و منظور 

خدا باشد... «. 

 فقط ذرت
»عطااهلل اشرفی اصفهانی« پس از اینکه سال 1281 در 
»سده« اصفهان یا همان »خمینی شهر« فعلی به دنیا 
آمد، درس و مدرسه مقدماتی را در زادگاهش تمام کرد 
و در 12 ســالگی به اصفهان رفت تا به سبک و سیاق 
طلبه هــای آن روزگار ادامه تحصیل بدهد. »عطااهلل« 
حافظه ای قوی داشــت و در 9 ســالگی بیشتر کتاب 
»نصاب الصبیان« را که با شعر، واژه های عربی را معنا 
می کند، از حفظ کــرده بود! می گویند نوجوان خوش 
حافظه 10 سال در اصفهان ماند تا دروس ادبیات، سطح 
فقه و اصول و همچنین یک دوره درس خارج اصول را 
نزد اســتادان بنام این شــهر بیاموزد. پس از آن به قم 
رفت تا ســطوح عالی و اجتهادی را بخواند. 20 ســال 
اقامــت او در حوزه علمیه قم که با تحصیل و تدریس 
همراه بود به ســادگی نگذشت. زندگی دوران عالِمی و 
اجتهادش تفاوت چندانی با دوران طلبگی اش نداشت. 
دورانی که خودش درباره آن گفته بود: »... دوشــنبه 
خوراکم تمام می شد... سه شنبه دو ریال پولم را خرج 
می کردم، چهارشنبه که آخرین روز تحصیل بود بدون 
پول و غذا می گذراندم... زمانی در حجره ای با ســه نفر 
دیگر در مدرســه نوریه اصفهان زندگــی می کردیم، 
بسیاری از روزها نه چای داشتیم نه نفت و نه قند. برای 
مطالعه در شــب از نور چراغ نفتی توالت های مدرسه 
استفاده می کردم... در روزهای جمعه به یکی از مساجد 
دور افتاده اصفهان می رفتــم و از صبح تا عصر در آن 
مسجد درس های یک هفته را دوره می کردم. در مدت 
12 ســاعتی که آنجا مطالعه می کردم غذای من فقط 

مقداری دانه ذرت برشته بود«.

 ما آماده ایم
در اســناد »ســاواک« و پرونده ای که برایش تشکیل 
داده بودند، قید شــده که »عطااهلل اشرفی اصفهانی« 
گفته اســت: »امروز روزی نیســت که ما بخواهیم در 
مقابل این رژیم جنایتکار ســکوت کنیم... ما نباید در 
ارتباط با دســتگیری آقای خمینی آرام بنشینیم«. از 
33 ســالگی به توصیه آیت اهلل بروجردی به کرمانشاه 
می رود اما ارتباطش با قــم و همچنین با رخدادهای 
سیاسی و جنبش های مختلف قطع نمی شود. پس از 
حادثه 1۵ خرداد فعالیت های دامنه داری را در کرمانشاه 
برای آشــنایی مردم با نهضت آغاز می کند. سال ۵6 با 
آغاز راهپیمایی های دوران انقالب، کرمانشاه نیز با وجود 
فشارها و اختناقی که در آن وجود دارد، با تالش آیت اهلل 
اشرفی اصفهانی رنگ و بوی انقالبی به خود می گیرد. 
سال 13۵7 در حالی که پیشاپیش مردم در تظاهرات 
حرکت می  کرد، با هجوم مأموران گارد که چند نفر را 
شهید و مجروح می کنند، دستگیر و به تهران منتقل 
می شود. چند روزی را در ســلول انفرادی می گذراند 
و به دنبال اعتراضات شــدید مردم و بعضی از مراجع 

تقلید و ترس از اغتشاش در شهر و منطقه، رژیم مجبور 
می شود او را آزاد کند. یکی از مقامات ساواک بعدها او 
را احضار کرده و تهدید به قتل می کند. آیت اهلل اما پاسخ 
می دهد: ما آماده هستیم... شما هم که قدرت دارید، هر 
چه خواستید بکنید... ما همچنان در راهپیمایی شرکت 

خواهیم کرد.

 طبق خبرهای رسیده
اینکه اول مطلب گفتیم »در 80 سالگی، هنوز انگار شور 
جوانی در رگ هایش جریان دارد و اشــتیاق شهادت از 
چشم هایش می بارد« نه غلو بود و نه تجلیل از پیرمردی 
که جوانانه، سر به دنبال شهادت گذاشته بود. جبهه و 
جنگ فقط مختص خطبه های نماز جمعه اش نبود و 
به تفنگی که حین خطبه خواندن در دست می گرفت 
خالصه نمی شــد. هر از چندی با لبــاس رزم و با 80 
سال ســن، در جبهه ها حاضر می شد، برای رزمندگان 
ســخنرانی می کرد، مراســم دعا راه می انداخت، امام 
جماعت نمازشان می شد و برای عملیاتی که در پیش 
بود رمز عملیات »یا زهرا« را انتخاب می کرد. نه اصرار 
و هشــدارهای فرماندهان در او اثر داشــت و از رفتن 
به جبهه ها منصرفــش می کرد و نه تهدیدهای تلفنی 
منافقین و ترورهای ناموفقشان سبب می شد سنگر نماز 
جمعه و ایستادن کنار مردم کرمانشاه و رنج هایشان را 
رها کند. درضمن دست از زندگی بسیار ساده و حتی 
محقرانه اش بــردارد. آن قدر محقرانه که وقتی گروهی 
از مردم کرمانشاه داوطلبانه خانه ارزان قیمتی را برای 
امام جمعه شهرشان آماده کردند، امام)ره( که خودشان 
به شدت اهل ساده زیستی بودند، نیز به او گوشزد کرده 
بودند که طبق خبرهای رســیده، ظاهراً خانه شما در 
شــأن امام جمعه شهر نیســت! خبر را فرماندهان و 
مسئوالن وقت کرمانشاه به گوش امام )ره( رسانده بودند 
اما در هر حال امام جمعه حاضر نشده بود به جز همان 

خانه محقر در جای دیگری ساکن شود. 

 قبر دوم
دیــدار آخر با امام)ره( به نظر خودش هم جور دیگری 
بــود. می گفت: »امام هم وقتی وارد شــدم و هم وقت 
خداحافظی جلو پایم بلند شدند... گفتند کسی بیاید 
و از مــا دو نفر عکس بگیرد... برخالف دفعات قبل مرا 
در آغوش گرفتند و معانقه کردند... فکر کنم این دیدار 

آخرمان بود«! 
ســخنران پیش از خطبه حرف هایــش را تمام کرد...

آیت اهلل برخاســت تا به جایگاه برود و خطبه بخواند... 
جوانی با لباس بسیجی جلو آمد... بقیه ماجرا را از زبان 
فرزندش بشــنوید: »انفجار به حدی شدید بود که دو 
پای حاج آقا قطع شــد و ایشان به حالت سجده روی 
زمین افتادند؛ در حالی که ذکر شان »حسین حسین« 
بود، در بیمارستان هم ذکر »حسین، حسین« از عمق 
وجود ایشــان شنیده می شد... بعد از اینکه بدن ایشان 
در گلستان شهدای اصفهان دفن شد، کارتن لباس های 
شــهید را از بیمارستان آوردند. متوجه شدیم سنگین 
است، دیدیم بخشــی از پا که در اثر انفجار قطع شده 
بود در بین لباس هاســت. به دفتــر حضرت امام زنگ 
زدیم...فرمودند که جایز نیست نبش قبر کنید. قسمت 
باقیمانده از بدن ایشان را در مزار شهدای کرمانشاه دفن 
کردیم... هم اکنون شهید محراب دو مزار دارند. یکی در 

اصفهان و یکی هم در کرمانشاه«!

قدمتانرویچشمماست
قدسزندگی:از همان روزی که 
اولین موج زائران ایرانی به مرزهای 
عراق رسیدند، شایعه هایی در زمینه 
گرانی سرسام آور کرایه تاکسی های 
عراقی، خدمات رسانی ضعیف دولت 
عراق به زائران و برخورد نامناسب 
با زائــران ایرانی در فضای مجازی 
منتشر شد. این شایعه ها در روزهای 

اخیر آن قدر باال گرفت که چندین هشتگ در باره آن در توییتر فارسی ترند شد 
و چهره های مختلف به آن واکنش نشان دادند. حاال یکی از فعاالن مجازی کشور 
عراق پستی را با عنوان عذرخواهی از زائران ایرانی در صفحه اینستاگرامش منتشر 
کرده و به شبهه هایی که شبکه های آن طرف آبی و برخی از کاربران فضای مجازی 
مطرح کرده اند، پاسخ داده است. در ادامه بخشی از پست اینستاگرامی این فعال 
مجازی عراقی را می خوانید:»به  عنوان یک عراقی از زائران عزیز و بزرگوار ایرانی به  
خاطر مشکالت حمل و نقل در مرزهای عراق عذرخواهی می کنم و به چند نکته 
اشاره خواهم کرد... اول... صدها ماشین )اتوبوس، مینی بوس، ون و...( چه دولتی، 
چه وابسته به حشد الشعبی، چه شخصی در حال جابه جایی زائران عزیز از مرزها 
به نجف اشرف هستند. خیلی از رانندگان به صورت رایگان زائران را به نجف اشرف 
می برند.دوم... تعداد زائران بسیار بسیار باالست و واقعاً وسایل نقلیه جوابگوی این 
حجم عظیم زائران نیست. به عالوه کوتاهی دولتی در برنامه ریزی نیز وجود دارد... .

سوم... هر سال این اتفاق تکرار می شود. اما امسال همه می دانستند که تعداد زائران 
بیش از گذشته است. قطعاً می بایست نظم بیشتری در زمینه حمل ونقل برقرار 

می شد. اما در این زمینه تقصیر و قصور وجود دارد.
در پایان از زائران عزیز که قدمشــان روی چشــم ماست تشکر می کنم به خاطر 

حوصله و صبرشان و ان شاءاهلل در عتبات عالیات دعاگوی ما باشند«.

هشتگ»شکارزم«داغشد
گذشــته،  روز  زندگی: قدس
حوالی ســاعت 2 بعدازظهر بود 
که پیامــی عجیب و غریب روی 
کانال »آمد نیوز« نقش بســت. 
در بخشــی از ایــن پیــام آمده 
بود: »در ایام پرشــور و شــعور 
اربعین حسینی خدای بزرگ را 
شاکریم که پاسداران گمنام امام 

زمان)عج( ســازمان اطالعات ســپاه را یاری بخشید تا یکی از سرشاخه های 
سراب رسانه ای دشــمن و جنگ روانی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران را 
در یک عملیات پیچیده دستگیر کنند«. پس از این بود که سازمان اطالعات 
ســپاه اعالم کرد روح اهلل زم توسط این ارگان دستگیر شده و کانال تلگرامی 
آمدنیوز هم هک شده است. بالفاصله پس از این، اعضای کانال آمدنیوز حدود 
200 هزار نفر ریزش کرد. سازمان اطالعات سپاه البته هنوز جزئیات عملیات 
دستگیری روح اهلل زم را رسانه ای نکرده است. در این میان اما کاربران فضای 
مجازی، هشتگ #شکار_ زم را در توییتر فارسی ترند کردند. در ادامه می توانید 

چند نمونه از پیام های منتشر شده توسط کاربران را بخوانید:
 خبر دســتگیری  روح اهلل زم رو یهو به  مسی علینژاد ندین. اول بگین حالش 
خوب نیس بردنش بیمارستان، بعد بگین تو بیمارستان اشتباهی کردنش تو 
گونی... قطعاً اگر ژاپن بود با این سرعت ریزش اعضای کانال آمد نیوز برق تولید 
می کرد... به نظرم این دفعه ماجرای دستگیری زم رو مستند نکنید. مستقیم 
فیلم سینماییش رو بسازید... روح اهلل زم فکرش رو هم نمی کرد یک روز خبر 

دستگیریش رو با لوگوی سپاه، اینقد خوشگل تو کانالش بچسبونن«.

 مجازآباد
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شکست طلسم منامه

نسخهفتحیدراستقاللپیچیدهشد

 اولیایی و فتح اهلل زاده 
پشت خط استارت

دکترسیداحمدمیرزادهدرگفتوگوباقدسازسبکشناسیچهاردههادبیاتکودکونوجوانمیگوید

»پژوهش« و »خالقیت« دو گمشده ادبیات دینی

دلبریبهوقتپاییز
رقیهتوسلی:شــماره را می بینم. خانه خواهــری است. تا جواب بدهم هزار راه 
می رود دلم. به ذهنم  هم خطور نمی کند شــاید زنِگ ته شــبی باشد. همان که 
با »گل ترمه« مبدعش شــدیم و به واســطه اش دل و روده موضوعات متفاوت را 

می ریزیم بیرون. همان که شکر خدا دارد در خانواده مان باب می شود.
گوشــی را برمی دارم و صــدای خواب آلود »گلی« که می پیچد در گوشــم، تازه 

دوزاری ام می افتد. طوری که متوجه هول و والیم نشود، قربان صدقه اش می روم.
خوشحال و خسته می گوید: خاله ای؟

- جانم.
- پایه ای درمورد دوست داشتن حرف بزنیم امشب؟

- چرا که نه، من یا تو؟
- خودش را می زند به نشنیدن و ادامه می دهد: »نیکا« دوستم امروز می گفت ما 
باید حتماً عالقه مون رو نســبت به آدمایی که خیلی خیلی دوستشون داریم، به 
زبون بیاریم وگرنه اونا که طالع بین نیستند خودشون بفهمن. تازه می گفت ما دیگه 
به اندازه کافی بزرگ شدیم. کالس دومیا باید عاقل باشن. برای همین زنگ زدم 

بگم چقدر شما رو دوست دارم؛ بگم؟
کاش »گلی« می دانست چطور به وقت 11 و 16 دقیقه پاییز کاری کرده کارستان... 
کاری کرده تمام حبه قندهای جهان یکجا توی دلم آب شوند... شیرین شوم... تجربه 
کنم که بشِر بی بال هم می تواند پرواز کند اگر آب و هوای زندگی مساعد باشد.

- سراپا گوشم عزیز دلم.
- اندازه پیتزا پپرونی که برای من و داداشــی درست می کنی، اندازه عید، اندازه 
نازی شــیرازی )عروسکی که از شیراز برایش سوغات آورده ام(، اندازه گنجیشک 
تپال که جیک جیک می کنن تو خونه عزیز، اندازه مشهد، قد باغ گالب جونشون 
)همکالسی اش(، قد بستنی دبل شکالتی سر امیریه، اندازه همه سامورایی های 
ژاپن، اندازه مستند خوشگل فیل ها که با هم دیدیم، اندازه نقاشیایی که کشیدم و 

مامانی چسبونده به یخچال، من تو رو اندازه سورتمه سواری دوست دارم.
و یکباره می پرسد: خاله ای طالع بین یعنی چی؟ 

گلویم را صاف می کنم و می خواهم جــوری که نفهمد بغض کرده ام، جوابش را 
بدهم که بالفاصله می گوید: من خوابم میاد. به نظرم بقیه حرفامون باشه برای فردا.

شــاد و گریان پشت گوشی قطع شده ایســتاده ام و می گویم: قربان مهربانی ات 
بروم... اما دیگر کدام حرف...؟ نمی دانی وقتی پاره تنت تو را اندازه مشهد دوست 
بدارد دیگر گپی سر دِل آدم سنگینی نمی کند. خالهنوشت:گلی نازنینم! طالع 
یعنی بخت، اقبال، نصیب، قسمت، سرنوشت... طالع بین هم کسی است که آن را 

برایت غیب گویی کند؛ درست مثل تو... که امشب بی ریا گفتی خوشبخت ترینم.

خبرعجیبروزنامهالرایهقطرعلیهکریم

 انصاری فرد
 بمب نقل و انتقاالتی زمستان ایران؟
انصاری فرد 29 ســاله پــس از بازی در تیم های پرســپولیس و تراکتور، به 
اوساسونا رفت و سپس درخشش در تیم هایی چون پانیونیوس، المپیاکوس 
و ناتینگهام فارست را نیز تجربه کرد. او در لیگ یونان تا آستانه کسب عنوان 
آقای گلی نیز پیش رفت اما در نهایت نتوانست کفش طال را از آن خود کند. 
در چمپیونشیپ انگلستان این مهاجم ایرانی فرصت خیلی زیادی 
برای نمایش توانایی هایش پیدا نکرد و سرانجام با طی دوره ای 
ناموفق در انگلســتان، به لیگ ستارگان قطر و تیم السیلیه 
پیوســت. او در چند هفته ابتدایی درخشــش 
قابل توجهی را از خود نشــان داد 
و توانست دو گل بزند که یکی 
در هفتــه نخســت و دیگری 
در جریــان شکســت 3بریک 
مقابل الســد بود. کریم همچنین 
در بازی هــای ملی هــم نقش خود به 
عنوان گلزن تیم ایران را به خوبی ایفا کرد 
و در بازی با هنگ کنگ و کامبوج، پنج بار 
دروازه حریفان را گشــود تا یکی از بهترین 
دوره های فوتبال خود را سپری کند. با این 
حال روزنامه الرایه قطر در گزارش مفصلی 
که از احتماالت پنجره زمســتانی لیگ 

قطر منتشر کرده...

روایت مجازی

روایت مجازی2

روزمره نگاری

نگاهیبهزندگیومبارزاتشهیدمحراب،آیتاهللاشرفیاصفهانی
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حمیدرضا خداشناس: تیم ملی کشورمان در سومین 
مسابقه مرحله مقدماتی جام جهانی عصر امروز و از ساعت 
20 در منامه با قضاوت والنتین کوالنکوف ازبکســتانی 
میهمان تیم بحرین است. بحرین یکی از رقبای فوتبال 
ایران در ســال های اخیر محسوب می شــود که بازی با 
این تیم به خاطر اتفاقات مربوط به انتخابی جام جهانی 
2002  کره- ژاپن از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار 
شده اســت. همان بازی که تیم کشورمان با یک تساوی 
راهی جام جهانی می شد ولی در کمال ناباوری با سه گل 
مغلوب بحرین شد تا از رسیدن به جام جهانی باز بماند. 
امشــب هجدهمین تقابل رودرروی ایران و بحرین و بار 
دیگر در رقابت های مقدماتی جام جهانی برگزار می شود. 
بحرین تیمی است که در دهه های اخیر تبدیل به یکی از 
حریفان جدی و به اصطالح فوتبالی ها گربه سیاه فوتبال 
ایران شده است و به خصوص این تیم در زمین خودش 
حریفی سر سخت برای تیم ملی کشورمان بوده است. از 
16 شهریور سال 53 که تقریباً 45 سال می شود تیم ملی 
ایران نتوانسته در منامه بحرین را شکست بدهد. هشت 
برد ایران در 17مسابقه قبلی یا در تهران بدست آمده یا 
در زمین بی طرف بوده است اما در منامه ماجرا کاماًل به 
سود حریف است. در 6 مسابقه ای که در تاریخ دو تیم در 
کشور بحرین برگزار شده ایران چهار بار شکست خورده 
و دو بازی دیگر نیز مساوی شده است. و این زنگ خطری 
برای تیم ملی و البته مأموریتی دشوار برای ویلموتس که 
کاری را که کی روش، قطبی، دایــی، طالبی، بالژویچ و 
ایوانکوویچ  در بحرین نتوانستند انجام دهند به سرانجام 

خوش برساند.

شاگرد کی روش رودرروی ایران
تیم ملــی بحرین در حالی امشــب میهمــان تیم ملی 
کشورمان اســت که هدایت این تیم بر عهده هلیو سوسا 
ســرمربی پرتغالی اســت که پس از جام ملت های آسیا 
هدایت بحرین را متقبل شــد. سوســا در دوران حضور 
کارلوس کــی روش در تیم های ملی جوانــان و امید و 
بزرگســاالن پرتغال دســتیار او بود و ســابقه شاگردی 
سرمربی سابق تیم ملی ایران را در کارنامه اش دارد. این 
مربی پرتغالی که تجربیات زیادی از آن دوران کسب کرده 
بدون شک با تفکراتی شــبیه کی روش برای پیروزی و 
ارتقای جایگاهش در گروه رودرروی تیم ملی ایران قرار 
می گیرد. جالب است بدانید بحرین با هدایت این مربی 
چهار برد، دو تســاوی و یک باخت داشته است. شکست 
بحرین مقابل آذربایجان در بازی دوستانه با نتیجه 3 بر 
2 رقم خورد. هر چهار برد بحرین با این مربی هم با نتیجه 
یک بر صفر بوده است که به نوعی پیروزی های اقتصادی 
این مربی پرتغالــی یادآور نتایج تیم ملی کشــورمان با 
کارلوس کی روش است. بحرینی ها از دو بازی که پیش 
از این انجــام داده اند صاحب یک پیــروزی یک بر صفر 
مقابل کامبــوج و یک تســاوی یک بر یــک برابر عراق 

شده اند و با چهار امتیاز در رده سوم گروه قرار گرفته اند. 
ارزشــمندترین بازیکن بحرین، عبداهلل یوسف هالل نام 
دارد که در تیم اســالویا پراگ جمهوری چک به میدان 
می رود. بهترین گلزن بحرینی ها اسماعیل است که  33 

سال سن دارد و تاکنون توانسته 40 گل به ثمر برساند.

 شکستن طلسم منامه
اما تیم ملی کشورمان که در دو بازی ابتدایی خود نشان 
داد تیمی کاماًل هجومی است، اکنون در گام سوم مقابل 
تیمی قرار گرفته است با تفکرات دفاعی که در ضد حمالت 
نیز زهردار نشان داده اند و تقابل با چنین تیمی بی گمان 
محک جدی برای ویلموتس و شــاگردانش خواهد بود. 
پیروزی در این بازی عالوه بر اینکه جایگاه ایران را برای 
صعود از این مرحله مستحکم تر می کند، می تواند پایانی 

بر ســال ها شکســت ناپذیری بحرینی ها در منامه برابر 
ایران باشد و همه طرفداران تیم ملی کشورمان امیدوارند 
ویلموتس طلســم منامه را بشــکند و به نوعی خاطرات 
تلخ فوتبالی کشورمان در بحرین پایان یابد. هر چند در 
سال های اخیر بحرین حســرت پیروزی بر فوتبال ایران 
دارد. آخرین برد بحرین مقابل ایران به آگوســت 2009 
و یک بازی دوستانه باز می گردد. پس از آن دیدار، ایران 
و بحرین چهار بار با هم روبه  رو شده اند که سه برد سهم 
ایران بوده و یک بازی به تساوی انجامیده است. ویلموتس 
در این بازی دژاگه را دراختیار نخواهد داشــت، هر چند 
مرد بلژیکی نشان داده ســورپرایزهایی بر روی نیمکت 
دارد که می توانند جای بازیکنان سرشــناس تیم ملی را 
پر کنند مانند آنچه از محبی و مهــرداد محمدی مقابل 

کامبوج دیدیم.

 ویلموتس: می خواهیم تاریخ را برعکس کنیم
مارک ویلموتس، ســرمربی تیم ملی ظهر دوشنبه در 
نشست خبری پیش از دیدار مقابل بحرین عنوان کرد: 
ما دو بازی داشــتیم و 6 امتیاز کسب کردیم. هدفمان 
برنده شدن در بازی ســوم است. وی ادامه داد: بحرین 
حریف سرسختی هســت. ما فیلم بازی های این تیم را 
دیده ایم. بحرین سخت به حریف فرصت می دهد با این 
وجود ســعی می کنیم برنده بازی باشیم. سرمربی تیم 
ملی در پاســخ به پرســش خبرنگار بحرینی که ایران 
در خارج از خانه بحرین را نبــرده و ارزیابی اش از این 
مسابقه چیست؟ گفت: باید به حریف احترام بگذاریم 
ولی آمده ایم تاریخ را برعکس کنیم. بی گمان با تمرکز 
باال به مصاف حریف می رویم و این بازیکنان هستند که 

تاریخ سازی می کنند.

مأموریت مهم ویلموتس در ساعت 20 امشب

شکست طلسم منامه

عابدزاده: بیرانوند سبک خودش را پیدا کرده است
ورزش: احمدرضا عابدزاده از بازیکنانی اســت کــه در دوران حضورش در فوتبال 
توانســت بر تعداد عالقه مندان به فوتبال در ایران اضافه کند. او درباره سبک کاری 
علیرضا بیرانوند که این روزها همه را شگفت زده کرده است می گوید: نه تنها بیرانوند، 
دروازه بان های سپاهان و تراکتور هم خوب کار کرده اند. بیرانوند حاال که شماره یک 
 تیم ملی است باید سخت تر از همیشه تمرین کند. پنالتی گرفتن یک سبک است و هر 
دروازه بانی سبک خودش را دارد و بیرانوند سبک خودش را پیدا کرده است و امیدوارم 

که بتواند در ادامه هم خودش را نشان دهد.

ادامه غیبت غیرموجه دیاباته در تمرینات استقالل
ورزش: شیخ دیاباته هفته پیش از مسئوالن باشگاه استقالل مرخصی گرفت تا چند روزی 
استراحت کند. این بازیکن البته با مصدومیتی که از ناحیه قفسه سینه با آن مواجه شده بود 
تهران را ترک کرد ولی با وجود اینکه این بازیکن اعالم کرده بود یکشنبه به تهران برمی گردد 
هنوز خود را به کادر فنی تیمش معرفی نکرده است و در تمرین دو روز گذشته آبی پوشان 
هم خبری از او نشده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که دیاباته باید روند درمان خود را 
پیگیری کند تا برای مسابقات لیگ برتر آماده شود اما در شرایطی که حضور هوپر در جمع 

آبی پوشان منتفی شده دیاباته هم هنوز در تمرینات تیمش شرکت نکرده است.

مهدوی کیا در بازی خداحافظی فان در فارت
ورزش: مهدی مهدوی کیا ستاره سابق باشگاه پرسپولیس ، تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه 
هامبورگ در بازی خداحافظی رافائل فان در فارت که روز گذشته برگزار شده در کنار آرین 
روبن، رود فان نیستلروی، ادوین فان در سار، خالد بوالهروز، آیلتون، درک کویت، مارکو 
فان بومل، مارک اورمارس، میشل سالگادو و دیگر ستارگان حاضر بود. تیم اچ اس وی آل 
استار که مهدی مهدوی کیا در آن بازی می کرد در این بازی نمادین و پرگل با نتیجه 7 بر 6 
مغلوب آل استار شد.هدایت تیم ستاره های هامبورگ را توماس دال و برونو البادیا به عهده 

داشتند و لوئیس فن خال روی نیمکت رافا آل استار نشسته بود.

دایی در به در حقوق
ورزش: علی دایی پس از حضورش در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال برای توضیح در مورد 
قراردادش با سایپا، در جمع خبرنگاران گفت: پرونده ما در مرحله تحقیقات است و یکسری 
مدارک از ما خواستند که باید تنظیم کنیم. البته این را باید بگویم که متأسفانه بعضی مسائل 
عنوان شد که قبالً مقابل 70 میلیون نفر چیز دیگری گفتند، در بخش خبری 20:30 صدا و 
سیما، ولی االن چیز دیگری می گویند. دلیلش را نمی دانم و متأسفم برای مسائلی که داریم 
انجام می دهیم و این اتفاقاتی که می افتد. وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این پرونده حل 

می شود، گفت: همه چیز حل  شدنی است، چرا حل نشود؟ ما حقوقمان را می خواهیم.

سینا حسینی: مذاکره فتحی با یک دالل جنجال ساز به 
منظور یک خرید جدید، رئیس مجمع باشگاه استقالل 
را چنان برافروخته و عصبانی کرد که موضوع برکناری او 
بدون فوت وقت در دستور کار قرار گرفت. البته تصمیم 
ســلطانی فر هرگز رسانه ای نشــد ولی نزدیکان وزارت 
ورزش مدعی شدند آقای وزیر برای برکناری امیرحسین 
فتحی به جمع بندی نهایی رســیده اســت و به محض 
انتخاب گزینه جانشــینی مدیرعامل جدید اســتقالل 

معرفی خواهد شد.

 آقای جنجالی
البته منابع خبری نزدیک به وزارت ورزش مدعی هستند، 
مذاکره بــا مدیر برنامه جنجالی عامــل اصلی برکناری 
فتحی نیست بلکه اشتباهات سریالی او در ماه های اخیر 
منجر به اخذ چنین تصمیم گیری شــده است. ماجرای 
قطع همکاری با وینفرد شــفر که هزینه سنگینی برای 
باشگاه به بار آورد، موضوع اختالف شدید فتحی با خطیر 
که منجر به افشــای ارقام قراردادهای بازیکنان شــد، 
ماجرای جنجالی سوپرجام و شکایت به CAS، درگیری 
فتحی با استراماچونی بر سر امکانات اولیه، تنش کالمی 
شدید با مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس و شکاف عمیق 
میان پیشکسوتان و مدیریت باشگاه سلسله اتفاقاتی بود 
که منجر به اخذ چنین تصمیمی از سوی وزیر شده است.

در کنار این مجموعه عوامل درگیری و تنش در اردوی 
داخلی استقالل نیز مزید بر علت شد تا پروژه برکناری 
فتحی به صورت جدی تر از سوی مسئوالن وزارتی دنبال 
شود. آخرین پالن از این درگیری ها و تنش ها عصبانیت 
سرمربی ایتالیایی اســتقالل از حضور حاشیه ساز مدیر 
روابط عمومی باشگاه بود که استراماچونی به فتحی پیغام 
داد اگر حاجیلو ســر تمرینات تیم حضور داشته باشد 

بی گمان از حضور در تمرینات خودداری خواهد کرد. 

واکنش گزینه ها
رســانه های نزدیک به وزارت ورزش و باشگاه استقالل 
مدعی شدند کاظم اولیایی نخستین مدیرعامل استقالل 
پس از انقالب اســالمی و علی فتــح اهلل زاده رکورددار 
مدیریت اســتقالل گزینه های وزارت ورزش و جوانان 

شانس انتخاب از سوی وزیر ورزش و جوانان را دارند.
اولیایی و فتح اهلل زاده به این خبر واکنش نشان دادند، اما 
واکنش اولیایی و فتح اهلل زاده کاماًل با هم متفاوت بود. 
اولیایی با انتقاد محسوس از شیوه مدیریتی فتحی مدعی 
شد هر کمکی از وی ساخته باشــد دریغ نخواهد کرد، 
ولی فتح اهلل زاده مدعی شد تا زمانی که مازیار ناظمی در 
وزارت ورزش و جوانان باشد هرگز اجازه نخواهد داد تا او 

به عنوان مدیرعامل استقالل انتخاب شود.
این واکنش یک خطی فتح اهلل زاده با توییت مازیار ناظمی 
رو به رو شد به شکلی که وی با یارکشی مشهودی خطاب 
به هواداران و برخی چهره های شناخته شده رسانه اعالم 
کرد هیچ مشکلی با فتح اهلل زاده ندارد و از این به بعد هم 
مخالفتی نخواهد داشــت چون نظر او را کســی در این 

ارتباط جویا نشده است.

در انتظار تصمیم وزیر
پرسش کلیدی اینجاست که استقالل در آستانه شروع 
مجــدد رقابت های لیگ برتر قرار اســت با چه شــکل 
مدیریتی فعالیت خود را از ســر بگیرد، همه نگاه ها به 
وزارت ورزش و اتاق کار آقای وزیر دوخته شده است که 
با تصمیم او چه کسی هدایت باشگاه استقالل را در دست 
خواهد گرفت، انتخابی که اگر اصولی نباشد با پیامدهای 

جدیدی همراه خواهد بود.

امیرمحمد سلطان پور - ماه های آگوســت و سپتامبر برای 
طرفداران بسکتبال زمان کذایی ســال است، چون مسابقات 
NBA دوران تعطیلی خود را ســپری می کند. اما اکنون تنها 
چند روز تا شروع فصل جدید با کیفیت ترین مسابقات بسکتبال 
که حتی از المپیک نیز سطح باالتری دارد باقی مانده و در زیر 30 
تیم حاضر در این رقابت ها را مورد بررسی کوتاهی قرار می دهیم:

کنفرانس غرب - بخش پاسیفیک
گلدن استیت ووریز

نتیجه فصل قبل: 57 برد 25 باخت؛ شکست در دیدار فینال
خریدهای بزرگ: دی انجلو راسل، ویلی کالی استین، الک بِرکس، 

جوردن پول، اومری اسپلمن
با وجود رفتن یکی از اسطوره های بسکتبال یعنی دورانت، ووریرز 
تمام تالش خود را کرد که تصویر خــود را به عنوان یک مدعی 
حفظ کند. اما با همه این ها بعید اســت که بتواند مانند فصل 

گذشته بدرخشد.
پیش بینی: هفتم مشترک

لس آنجلس لیکرز
نتیجه فصل قبل: 37 برد 45 باخت

خریدهای بزرگ: آنتونی دیویس، دی مارکوس کازینس، آوری 
بردلی، دنی گرین، ژارد دادلی، دوایت هاوارد، فرانک فوگل

 NBA زوج لبران جیمز و مارکو دیویس می تواند بهترین زوج
این فصل باشد اما در مورد بســیاری از دیگر بازیکنان این تیم 
سواالتی مطرح است که می توانند فشارها را تحمل کنند یا خیر؟

پیش بینی: دوم مشترک
دیگر تیم های این منطقه و رتبه های احتمالی: ساکرامنتو 
کینگز: هجدهم ؛ فنیکس ســانز: بیست و ششم لس 

آنجلس کلیپرز)پنجم(

بخش شمال غرب
دنور ناِگتس

نتیجه فصل قبل: 54 برد 28 باخت، حذف در دور دوم پلی آف
خریدهای بزرگ: جرامی گرانت، بُل بُل

دنور بعد از عملکرد خوب در فصل گذشــته نیازی به تغییرات 
گسترده در تیم خود احســاس نکرد و با داشتن یکی از بهترین 
بازیکنان چند سال گذشته NBA از لحاظ آماری یعنی نیکوال 
جوکیچ و همین طور اضافه کردن یکی از بهترین استعدادهای 
جوان بسکتبال یعنی بُل مانوت بُل می تواند به اتفاقات خوبی در 

فصل جاری بیندیشد.
پیش بینی: دوم مشترک

یوتا َجز
نتیجه فصل قبل: 50 برد، 32 باخت، حذف در مرحله نخست پلی اف

خریدها: مایک کانلی، بوژان بوگدانوویــچ، اِد دیویس، امانوئل 
مادیه، جف گرین

با اضافه کردن دو بازیکن بسیار با تجربه مثل کانلی و بوگدانوویچ 
به هسته بازیکنان قدرتمندی مثل میشل، گوبرت و اینگلس، یوتا 

ِجز را می توان حتی بین مدعیان کمسب جام نیز قلمداد کرد.
پیش بینی: هفتم مشترک

دیگر تیم های این منطقه و رتبه های احتمالی: پورتلند 
بلیزرز )دهم( ، اوکالهوما ســیتی ســاندر )هجدهم 

مشترک(، مینه سوتا تیمبر وولوز )هجدهم مشترک(

منطقه جنوب غرب
هیوستون راکتز

نتیجه فصل قبل: 53 برد 29 باخت؛ شکست در نیمه نهایی
خریدها: راسل وست بروک، تایسون چندلر، بن مک لمور

زوج جیمز هاردن و راسل وست بروک می تواند برای هر حریفی 
دردسر خاص خود را ایجاد کند. این دو بازیکن می توانند حتی 
هیوســتون را به فینال برســانند اما اندک افتی از آن ها باعث 
خواهد شد که راکتز نتواند مانند فصل گذشته آن تعداد پیروزی 

به دست بیاورد.
دیگر تیم های این منطقه: نیواورلئانز پلیکانز )21( ، سن آنتونیو 
اسپرز )13 مشترک(، داالس ماوریکس )11 مشترک(، ممفیس 

گریزلیز )27(

کنفرانس شرق منطقه آتالنتیک
فیالدلفیا ِسِونتی سیکسرز

نتیجه فصل قبل: 51 برد 31 باخت ، شکست در نیمه نهایی
خریدها: ال هارفورد، جاش ریچاردسون، تِِری بِرک

فیالدلفیا تغییرات گسترده ای در ترکیب خود به وجود آورده و با 
خریدهایی که داشته تیم قدرتمندی را سروسامان داده است. این 
تغییرات باعث شده تا بسیاری از کارشناسان آن ها را شانس اصلی 

قهرمانی لقب دهند.
پیش بینی: قهرمان

تیم های دیگر این منطقه و رتبه های احتمالی: تورنتو 
رپتورز )16 مشترک(، بوستون سلتیکس )نهم( ، بروکلین 

نتس )13 مشترک( ، نیویورک نیکس )29(

منطقه مرکزی
میلواکی باکس

نتیجه فصل قبل: 60 برد 22 باخت ، باخت در فینال کنفرانس 
شرق

خریدها: رابین لوپز، وزلی متیوز، کایل کوروِر، دراگان بندر
با بازگشت جیانیس و کریس میدلتون به ترکیب میلواکی می توان 
مطمئن بود که این تیم مهره های الزم را برای کاری که فصل 
گذشته موفق به انجام آن نشد در اختیار دارد و می تواند این بار 

حداقل قهرمان کنفرانس شرق شود.
پیش بینی: دوم مشترک

دیگر تیم های این منطقه و رتبه های احتمالی: ایندیانا 
پِیِسرز )11 مشترک( ، شــیکاگو بولز )23( ، دیترویت 

پیستونز )22( ، کلیولند کاوالیرز )30(

کنفرانس جنوب شرق
تیم های این منطقه و رتبه های احتمالی یک: اورالندو مجیک 
)16 مشترک(، مایامی هیت )13 مشترک( ، آتالنتا هاکس 

)24( ، واشینگتن ویزاردز )25( ، شارلوت هورنتز )28(

نسخه فتحی در استقالل پیچیده شد

اولیایی و فتح اهلل زاده پشت خط استارت 
دوران خوش طرفداران بسکتبال  فرا رسید

ستاره های NBA در سبد افتخار

ورزش: انصــاری فرد 29 ســاله پس از 
بازی در تیم های پرسپولیس و تراکتور، 
به اوساسونا رفت و سپس درخشش در 
تیم هایی چون پانیونیوس، المپیاکوس و 
ناتینگهام فارســت را نیز تجربه کرد. او در 
لیگ یونان تا آستانه کسب عنوان آقای گلی 
نیز پیش رفت اما در نهایت نتوانست 
کفش طــال را از آن خــود کند. 
در چمپیونشــیپ انگلســتان 
ایــن مهاجم ایرانــی فرصت 
خیلی زیادی بــرای نمایش 
توانایی هایــش پیــدا نکرد 
و ســرانجام با طــی دوره ای 

ناموفق در انگلستان، به لیگ ســتارگان قطر و تیم 
السیلیه پیوست.

او در چند هفته ابتدایی درخشــش قابل توجهی را 
از خود نشــان داد و توانست دو گل بزند که یکی در 
هفته نخســت و دیگری در جریان شکست 3بریک 
مقابل الســد بود. کریم همچنین در بازی های ملی 
هم نقش خود به عنوان گلزن تیم ایران را به خوبی 
ایفا کرد و در بازی با هنگ کنگ و کامبوج، پنج بار 
دروازه حریفان را گشود تا یکی از بهترین دوره های 

فوتبال خود را سپری کند. با این حال روزنامه الرایه 
قطر در گــزارش مفصلی که از احتمــاالت پنجره 
زمستانی لیگ قطر منتشر کرده، از جدایی احتمالی 
کریم انصاری فرد از تیم الســیلیه نوشــته و عنوان 
کرده که شــاید او از این تیم برود تــا جا برای یک 

مهاجم خارجی دیگر باز شود.
در این گزارش همچنین آمده اســت: السیلیه یکی 
از تیم هایی اســت که احتماالً تغییرات زیادی را در 
نیم فصل خواهد داشــت. انصاری فرد و بوصوفه که 

نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند، احتمال دارد 
در ژانویه جدا شوند.

این گزارش در حالی منتشــر شده که پیش از شروع 
فصل نیز انصاری فرد مشتریان پروپا قرصی در لیگ 
ایران داشــت و حاال اگر ادعای عجیب روزنامه الرایه 
به حقیقت منجر شــود، بی تردید باشگاه های بزرگ 
لیگ ایران از جمله سرخابی ها، خوشحال خواهند شد 
چرا که فرصت این را خواهند داشت تا یک مهاجم با 

کیفیت داخلی را جذب کنند.
کریم انصــاری فرد حاال در اردوی تیم ملی اســت و 
احتماالً واکنشــی به این گزارش نخواهد داشت اما 
باید دید در قطر مدیران باشگاه السیلیه چه واکنشی 

نسبت به این شایعات نشان می دهند.

مسابقات مقدماتی یورو 2020 امشب در سه گروه ادامه پیدا 
می کند. در گروه J جایی که ایتالیا با کسب پیروزی در هفت 
مسابقه قبلی خود صعودش را قطعی کرده است، سه تیم دیگر 
برای کسب رتبه دوم و کسب ســهمیه حضور در رقابت های 
تابستان آینده تالش خواهند کرد. فنالند دوازده امتیازی که 
بیشترین شانس را برای همراهی با ایتالیا دارد از ساعت 19:30 
به مصاف ارمنستان خواهد رفت که آن ها نیز با 10 امتیاز بدون 
امید نیستند. بوسنی هم که مانند ارمنی ها 10 امتیازی هستند 
در آتن به مصاف یونانی خواهند رفت که با پنج امتیاز روی کاغذ 
شانس بسیار کمی برای صعود خواهد داشت. در بازی تشریفاتی 
این گروه هم ایتالیا مقابل تیم قعرنشین لیختن اشتاین به میدان 

می رود. در گروه F هم اسپانیای 19 امتیازی که با از دست دادن 
دو امتیاز در دقیقه نود مقابل نروژ صعودش به تعویق افتاد امشب 
از ساعت 22:15 این شانس را دارد که در زمین سوئد که خود 
آن ها نیز 14 امتیازی هستند این کار را تکمیل کند. در دیگر 
بازی های این گروه و به صورت همزمان با دیدار اسپانیا، رومانی 
13 و نروژ 10 امتیازی که همچنان شانس صعود دارند به مصاف 
یکدیگر خواهند رفت. جزایر فارو و مالت نیز دیداری تشریفاتی 

را برگزار می کنند.
در گروه D نیز رقابت جذابی را برای شناخت تیم های صعود 
کننده شاهد خواهیم بود. به جز بازی تشریفاتی جبل الطارق و 
گرجستان از ساعت 22:15، به صورت همزمان جدال جمهوری 
ایرلند و سوئیس به میزبانی سوئیسی ها را پیش رو داریم. در این 
گروه ایرلند و دانمارک با دوازده امتیاز بیشترین شانس را دارند 

و سوئیس با 8 امتیاز در تعقیب این دو تیم است.

ضد  حمله

سه ایرانی در تیم منتخب گران ترین های آسیا
ورزش: مشهورترین سایت ارزش گذاری روی بازیکنان فوتبال، تیم منتخبی 
از گران ترین بازیکنان فوتبال آسیا منتشر کرده است. در این لیست، سه 
بازیکن ایرانی هم دیده می شوند. گرانترین بازیکن ایرانی سردار آزمون  با 
17 میلیون یورو اســت .دومین ایرانی تیم، علیرضا جهانبخش است  که 
سکونشینی در برایتون، قیمت او را از 18 تا 12 میلیون پایین آورد. سومین 
بازیکن میالد محمدی است که قیمتش اخیرا از 5 میلیون به 3.5 میلیون 

کاهش پیدا کرده است.

 صعود تیم ملی فوتبال ایران
به نیمه نهایی بازی های ساحلی جهان

ورزش: ساحلی بازان کشورمان در دیداری تماشایی ضمن پیروزی برابر 
پاراگوئه به مرحله نیمه نهایی بازی های ساحلی جهان صعود کردند. دیدار 
تیم های ملی فوتبال ساحلی ایران و پاراگوئه عصر دیروز در ساحل کاتارای 
قطر برگزار شد که تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست 5 بر 4  پاراگوئه 
به مرحله نیمه نهایی مسابقات  ساحلی جهان صعود کردند. تیم ایران در این 
مرحله عصر امروز با یکی از تیم های روسیه یا ژاپن به رقابت خواهد پرداخت.

استیلی با برد شروع کرد
پیروزی تیم ملی امید مقابل استرالیا در دوحه

ورزش: دیدار تیم های ملی فوتبال امید ایران و استرالیا با نتیجه دو بر یک 
به سود شاگردان حمید استیلی تمام شد.نقل از سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال،  تیم ملی فوتبال امید ایران دیروز در زمین باشگاه الدحیل قطر  برابر 
استرالیا قرار گرفت و توانست با نتیجه دو بر یک بر رقیبش غلبه کند.برای 
ایران علی شجاعی در دقیقه پنج و عارف آغاسی در دقیقه 25 گل زدند. تک 
گل استرالیا نیز در نیمه دوم و در دقیقه 47 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. 

طارمی: نتایج خوب رادر بازی با بحرین ادامه می دهیم
ورزش: مهدی طارمی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل بحرین عنوان 
کرد: بحرین تیم بسیار خوبی است. آنالیزها نشان می دهند حریف سختی 
داریم. او ادامه داد: با همه احترامی که به تیم حریف می گذاریم ما یک تیم 
جوان و خوب هستیم  و بازیکنان جوانی داریم که در جام جهانی هم بازی 

کرده اند. به این جا آمده ایم تا نتایج خوبمان را ادامه دهیم.

سوسا:  ایران بهترین تیم آسیاست
ورزش: هلیو سوسا، سرمربی پرتغالی بحرین در نشست خبری پیش از دیدار 
با ایران گفت: ایران تیم قدرتمندی است و بهترین تیم قاره آسیاست. تمام 
تالش خود را می کنیم تا در این بازی بهترین عملکرد را داشته باشیم. بازی ما 
با کامبوج کامالً متفاوت با بازی ما با ایران است. وی عنوان کرد: ما مقابل تیمی 
بازی می کنیم که در رده بندی فیفا تیم 23 جهان است. با تمام قوا در داخل 
زمین می جنگیم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم. تمام بازیکنان برای دیدار 
با ایران آماده هستند. البته اسماعیل عبدالطیف یکی از بهترین بازیکنان ما 

حضور ندارد و او به تیم روحیه می دهد.

 حمیداوی: لیاقت داشتن بازیکن 
در تیم  ملی را داشتیم

ورزش: مالک باشگاه شــهر خودرو گفت: تیمی که به گواه کارشناسان، 
یکی از بهترین های لیگ است و عالوه بر نتایج خوب، کیفیت فنی باالیی 
دارد، لیاقت داشت که در تیم ملی نماینده داشته  باشد. فرهاد حمیداوی با 
گالیه از کادرفنی تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: فکر می کنم حق ماست 
که از دوستان خوبمان در کادرفنی تیم ملی گالیه کنیم. تیمی که به گواه 
کارشناسان، یکی از بهترین های لیگ است و عالوه بر نتایج خوب، کیفیت 
فنی باالیی دارد، لیاقت داشت که در تیم ملی نماینده داشته  باشد. حداقل سه 
بازیکن شهرخودرو خراسان باید در اردوی تیم ملی حضور می داشتند، به هر 
حال به دانش باالی کادر فنی تیم ملی کشورمان ایمان داریم و تنها خواهش 
ما این است که تمام بازی های لیگ را رصد کنند تا انگیزه بازیکنان شهرخودرو 

از بین نرود و از حضور در تیم ملی با وجود کیفیت باال، ناامید نباشند.

روح اهلل باقری: اخراج؟ خنده ام می گیرد
ورزش: روح اهلل باقری، مهاجم شهر خودرو می گوید: از شنیدن شایعه کنار 
گذاشته شدنش از فهرست این تیم خنده اش می گیرد. وی گفت: نمی دانم 
این شایعات از کجا مطرح می شــود وقتی در استقالل بودم برایم حاشیه 
می ساختند و حاال نوبت به شهر خودرو است. آقایان اجازه بدهید من نفس 

بکشم و در آرامش کارم را بکنم.

منهای فوتبال

سهراب مرادی دست به وزنه شد
قهرمان وارد می شود

ورزش: سهراب مرادی وزنه  بردار مصدوم ایران پس از مدت ها در کمپ 
تیم های ملی وزنه  برداری حضور یافت تا پس از چند هفته، دوباره تصویر 
او را با دوبنده ورزشی ببینیم.ســهراب در این تمرین کوتاه چند وزنه را 
با احتیاط باالی ســر بُرد تا ثابت شود عمل سنگین کتف را با موفقیت 
پشت سر گذاشته و از آثار مصدومیت خبری نیست. مرادی با این تمرین 

همچنین قبل از رقابت های گزینشی سوئیس شرایط خود را محک زد.

پاراتیراندازی قهرمانی جهان 
تیم میکس پاراتپانچه ایران چهارم شد

ورزش: در ادامه مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی جهان که در سیدنی 
استرالیا جریان دارد، چهار نماینده پارا تپانچه ایران در مرحله مقدماتی 
مســابقات ماده P6 در خط آتش قرار گرفتند.در این بخش از رقابت ها 
ساره جوانمردی با مجموع رکورد 380 در جایگاه چهارم ایستاد، سمیرا 
ارم با رکورد 372 در رده دوازدهم قرار گرفت. مهدی زمانی با رکورد 369 
پانزدهم شد و سیدمحمدرضا میرشفیعی با رکورد 362 در جایگاه بیست 

و نهم قرار گرفت.

 مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری: 
رکابزنان شانس مدال دارند

ورزش: تیم ملی دوچرخه سواری کشــورمان با ترکیب 10 ورزشکار 
جوان و بزرگسال راهی رقابت های  پیست قهرمانی آسیا در کره جنوبی 
شد. این رقابت ها از 25 الی 29 مهرماه برگزار می شود.علیرضا احمدی 
مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری کشورمان در مورد اینکه آیا تیم ایران 
شانس کسب نتیجه دارد یا خیر؟، نیز گفت: ما امیدواریم نتیجه خوبی 
بگیریم به هر حال ما تیم را جوان کرده ایم و امیدواریم در بخش جوانان 
نتیجه بگیریم. رکابزنان بزرگسال شانس مدال دارند اما نمی توان قول 

داد، چرا که سال قبِل المپیک هست و کار برای همه تیم ها سخت است.

تیم ملی بازی برده را به ایتالیا باخت
امروز ایران - لهستان ساعت 7

ورزش: تیم ملی والیبال ایران در دهمین بازی خود از رقابت های جام جهانی 
2019 ژاپن، مقابل ایتالیا به میدان رفت و با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد. ایران 
طبق تصمیم ایگور کوالکوویچ، با ترکیب امیرغفور، سعید معروف )کاپیتان(، 
میالد عبادی پور، علی اصغر مجرد، علی شفیعی، امیرحسین اسفندیار و 
محمدرضا مؤذن )لیبرو( بازی را آغاز کرد. کاپیتان تیم ملی والیبال ایران 
گفت: خیلی خسته هستیم و بازیکنان زیادی روی نیمکت نداریم که به تیم 
در جام جهانی کمک کنند.وی افزود: در ست دوم آن ها شانس داشتند که 
برنده باشند اما این شانس را از دست دادند. در ست سوم ما می توانستیم برنده 
شویم و پیروز بازی باشیم اما این فرصت از دست رفت. گفتنی است، در ادامه 
رقابت ها امروز ایران - لهستان ساعت 7 به مصاف هم می روند که نتیجه این 

دیدار در رده بندی نهایی برای تیم ملی خیلی مهم است.

 اهدای پاداش پای سکو 
به مدال آوران بازی های ساحلی جهان

ورزش: بر اساس تصمیم اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و 
سرپرست کاروان اعزامی به بازی های جهانی ساحلی پاداش پای سکو 

مدال آوران مشخص شد.
در این مسابقات به دارندگان مدال طال یک هزار دالر، دارندگان مدال نقره 
700دالر و دارندگان مدال برنز 400دالر پاداش تعلق می گیرد. نخستین 
دوره بازی های ساحلی جهان در دوحه قطر در حال برگزار است و ایران 

تاکنون موفق به کسب یک مدال نقره در کاراته بانوان شده است.

 سرمربی کبدی جوانان: پاداش طال نمی دهند
 اما طال می گیریم

ورزش: جواد موسوی نسب، سرمربی تیم ملی کبدی جوانان در مورد 
اینکه وزارت ورزش و جوانان به مدال آوران، سکه پاداش نمی دهد گفت: 
برعکس مسئوالن که دیگر به کسانی که طال می گیرند، سکه نمی دهد ما 

قول می دهیم که در مسابقات قهرمانی جهان طال بگیریم.
نخستین دوره مسابقات کبدی جوانان جهان از بیستم آبان 1398 به 
میزبانی ایران برگزار می شود و تیم ایران برای حضور موفق در این مسابقات 

به صورت مداوم اردوهای خود را برگزار می کند. 

خبر عجیب روزنامه الرایه قطرعلیه کریم
انصاری فرد بمب نقل و انتقاالتی زمستان ایران؟

ادامه مسابقات مقدماتی یورو 2020
اسپانیا به دنبال تکمیل مأموریت

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

موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330002016640 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000394 
ــده به  ــدانگ يك قطعه زمين احداث بنا ش ــمتى از /شش آقاى بداقعلى قركوزلو فرزند عباس  در قس
مساحت63مترمربع پالك شماره 109فرعى از 2319- اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه 
ــمى محمود فرخ صفحه  127 دفتر 196 خريدارى نموده است.  ــطه از مالك رس عادى كه مع الواس

(م الف 3100)
2ـ رأى شماره 139860330002016412 مربوط به پرونده كالسه 1393114430002000954 
بهروز مهدوى مرادپور فرزند على در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به 
مساحت 135/56 متر مربع پالك شماره 1فرعى از 2100- اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه 

نامه عادى از ارشد و نبى اله حيدرى خريدارى نموده است.( م الف 3102) 
3ـ رأى شماره 139860330002015401 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002002018 
ــده به مساحت 74 متر  ــدانگ كه در آن احداث بنا ش ــمتى از /شش كبرى قرئلى  فرزند على در قس
ــماره فرعى از 2280 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى وارث مرحوم  مربع پالك ش
ــماره 15216 مورخه 1398/5/27 و همچنين  ــينعلى بيوك نژاد و طى گزارش كارشناسان ش حس
صادره از قم مى باشد كه در اجراى بند ب ماده 1و 5 قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 8و 14 آئين نامه اجرائى مى باشد.( م الف 3101)  
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند 
مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار  ــخاص ذينفع اعتراضى داش 15 روز آگهى تا چنانچه اش
آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف 
ــت خود را به مرجع  ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس مدت يكماه پس از تس
قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر اساس 

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9808501 
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/7/8

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/7/23
مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

آگهى مزايده
ــن دژانگاه به پرداخت مبلغ 2/500/000/000 ريال در پرونده كالسه  نظر به محكوميت آقاى محس
ــهد به نشانى انتهاى بزرگراه  ــماره 13 و 14 فرعى از 175 اصلى بخش 10 مش 390، پالك ثبتى ش
ــاحت  امام على(ع)- خ. نهضت- نبش نهضت 5 پ. 10- ط. چهارم روى همكف داراى اعيان به مس

حدود 107 مترمربع شامل يك واحد آپارتمان نوساز فاقد آسانسور و پايانكار و سند توقيف گرديده 
ــت كه در تاريخ 98/8/11 ساعت 11 صبح در  و به مبلغ 2/000/000/000 ريال ارزيابى گرديده اس
ــعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى  محل ش
احكام كيفرى ط. 1 (دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادى فروش خواهد شد. قيمت پايه 

2/000/000/000 ريال مى باشد. آ- 9809141
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــنامه شماره 635 به شرح دادخواست  ــيبانى كاريزى داراى شناس نظر به اينكه آقاى صادق عرب ش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــورا درخواس ــه     از اين ش به كالس
ــخ 1396/11/24 در اقامتگاه دائمى خود  ــنامه 69 در تاري ــيبانى كاريزى به شناس فريدون عرب ش

بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  پروين انزلى فرزند قاسم ش ش 15 متولد 1323/4/25 صادره از تايباد همسر متوفى 

2- محمدعلى شيبانى فرزند فريدون ش ش 9 متولد 1345/1/1 صادره از تايباد فرزند متوفى
ــادره از تايباد  ــدون ش ش 9 متولد 1347/1/1 ص ــيبانى كاريزى فرزند فري ــى عرب ش 3- غالمعل

فرزند متوفى
ــد 1358/9/20 صادره از تايباد  ــزى فرزند فريدون ش ش 635 متول ــيبانى كاري 4- صادق عرب ش

فرزند متوفى
5- مرتضى عرب شيبانى كاريزى فرزند فريدون ش ش 0740052896 متولد 1368/12/24 صادره 

از تايباد فرزند متوفى
6- امين عرب شيبانى كاريزى فرزند فريدون ش ش 259 متولد 1365/1/9 صادره از تايباد

 فرزند متوفى
ــد 1349/6/10 صادره از تايباد  ــد فريدون ش ش 11 متول ــيبانى كاريزى فرزن ــه عرب ش 7- مرضي

فرزند متوفى
ــادره از تايباد  ــدون ش ش 436 متولد 1350/12/4 ص ــيبانى كاريزى فرزند فري ــازى عرب ش 8- ن

فرزند متوفى
ــدون ش ش 7670 متولد 1353/1/8 صادره از تايباد  ــيبانى كاريزى فرزند فري 9- خديجه عرب ش

فرزند متوفى
ــادره از تايباد  ــدون ش ش 393 متولد 1361/1/2 ص ــزى فرزند فري ــيبانى كاري ــال عرب ش 10- لي

فرزند متوفى
ــيبانى كاريزى فرزند فريدون ش ش 3013 متولد 1362/6/20 صادره از تايباد  11- فاطمه عرب ش

فرزند متوفى
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. آ-9809170
تاريخ انتشار : 1398/07/23 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و مشاعى 

ــات مالكانه مفروزى  ــناد و امالك منطقه دو قم تصرف ــتقر در اداره ثبت اس ــأت حل اختالف مس هي
متقاضيان پرونده هاى تشكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك 

موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330002015269 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000624 
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا  ــمتى از / شش آقاى/خانم عباداله نوروزى فرزند احمد در قس
شده بمساحت 64/50 مترمربع پالك شماره فرعى از 2190 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم. مبايعه 
نامه عادى خريدارى مع الواسطه از حسن كاشف ثبت شده در صفحه 547 دفتر 18 واقع در بخش 

دو ثبت قم. (م الف 3362 )
2ـ رأى شماره 139660330002033518 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002000270 
ــدانگ قطعه زمين كه در آن  ــمتى از / شش ــن براتى ملكى فرزند محمود در قس آقاى/خانم  محس
احداث بنا شده بمساحت 62/82 مترمربع پالك شماره 41 فرعى از 2603 اصلى واقع در بخش دو 
ــمى/ سند مالكيت مشاعى برابر صفحه 196 دفتر 176 داراى  ــند رس ثبت قم. مبايعه نامه عادى / س

مالكيت مى باشد. (م الف 3361 )
3ـرأى شماره 139860330002016596 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000330 
آقاى/خانم  محرم شاهمرادى فرزند بيرامعلى در قسمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث 
ــده بمساحت 147/90 مترمربع پالك شماره 26 فرعى از 2160 اصلى واقع در بخش دو ثبت  بنا ش

قم. سند مالكيت مشاعى صادره در صفحه 45 دفتر 649 به نام متقاضى. (م الف 3360 )
4ـ  رأى شماره 139860330002016008 مربوط به پرونده كالسه 1395114430002000938 
ــه زمين كه در آن احداث  ــدانگ قطع ــمتى از / شش ــم  رضا نقى پور فرزند حمداله در قس آقاى/خان
ــده بمساحت 82/25 مترمربع پالك شماره 1688/3/6 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم. سند  بنا ش
ــش دو ثبت قم به نام  ــر 555 ذيل ثبت 95474 بخ ــادره در صفحه 439 دفت ــاعى ص مالكيت مش

متقاضى. (م الف 3359 )
5ـ رأى شماره 139860330002016010 مربوط به پرونده كالسه 1395114430002000939 
ــه زمين كه در آن احداث  ــدانگ قطع ــمتى از / شش ــم  رضا نقى پور فرزند حمداله در قس آقاى/خان
ــده بمساحت 71/75 مترمربع پالك شماره 1688/3/6 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم. سند  بنا ش
ــاعى صادره در صفحه 515 دفتر 462 ذيل ثبت 84346 واقع در بخش دو ثبت قم به  مالكيت مش

نام متقاضى. (م الف 3358 )

6- رأى شماره 139860330002009080 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002002621 
ــمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن  ــپهرى يادگار فرزند صاحبعلى در قس آقاى/خانم  عزيز س
ــاحت 69/77 مترمربع پالك شماره 118 فرعى از 1956 اصلى واقع در بخش  ــده بمس احداث بنا ش
ــاعى مع الواسطه از حسن مرزبان  ــمى / سند مالكيت مش ــند رس دو ثبت قم. مبايعه نامه عادى / س

خريدارى كرده است. (م الف 3357 )
7- رأى شماره 139860330002016515 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001314 
آقاى/خانم  عزيزاله چراغى فرزند آقا محمد در قسمتى از / ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث 
ــده بمساحت 108/80 مترمربع پالك شماره 82 فرعى از 1964 اصلى واقع در بخش دو ثبت  بنا ش

قم. مبايعه نامه عادى خريدارى شده از محمد چراغى ثبت شده در صفحه 88 دفتر 84 . 
(م الف 3356 )

مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند 
مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار  ــخاص ذينفع اعتراضى داش 15 روز آگهى تا چنانچه اش
آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف 
ــت خود را به مرجع  ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس مدت يكماه پس از تس
قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر اساس 

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (  قدس) 9809187
تاريخ انتشار اول: 98/07/23
تاريخ انتشار دوم: 98/08/08

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

آگهى ابالغ اخطاريه ماده101-اموال منقول پرونده اجرائى 
كالسه9800422اجراى ثبت سبزوار

ــيله به خانم زهره مرزانى بستانكار پرونده اجرائى كالسه فوق ابالغ مى گردد خودرو شماره  بدينوس
236د11-ايران20متعلق به بهزادمشكانى بازداشت و برابر صورتجلسه مورخ1398/06/11كارشناس 
ــى ميليون ريال)330,000,000ريال ارزيابى گرديده،لذا چنانچه به  رسمى جمعابه مبلغ(سيصدوس
مبلغ ارزيابى اموال معترض مى باشيد،اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين 
ــناس تجديدنظربه مبلف2,500,000ريال به دفتر  ــتمزد كارش اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس
ــناس  ــليم نماييد.ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزدكارش اين اجراتس

تجديدنظر باشدترتيب اثرداده نخواهد شد.(م الف98/100/3078) آ-9809184
تاريخ انتشار:سه شنبه1398/07/23

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

      صفحه 11

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانمكيفيه ميرزاد داراى شماره شناسنامه 5819816218 شرح دادخواست 
ــه  1/112/98م از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و  به كالس
چنين توضيح داده كه شادروان مرحوم نورخدا دوستى به شماره شناسنامه 
ــى خود بدرود حيات  ــگاه دائم ــخ 98/6/29در اقامت 5819816048 در تاري

گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- كيفيه ميرزاد  كدملى 5819816218 صادره از ح1 اركواز 

 نام پدر ميراحمد همسر متوفى
2- فرشته دوستى  كدملى 5819975588 صادره از ح1 اركواز

 نام پدر نورخدا  فرزند متوفى
3- نصرت دوستى  كدملى 5819822633 صادره از ح1 اركواز 

نام پدر نورخدا  فرزند متوفى
4- شمسيه دوستى  كدملى 5819924053 صادره از ح2 مهران

 نام پدر نورخدا  فرزند متوفى
5- زهرا دوستى  كدملى 5810030701 صادره از ح1 اركواز 

نام پدر نورخدا  فرزند متوفى
6- محمد دوستى  كدملى 5819822641 صادره از ح1 اركواز 

نام پدر نورخدا  فرزند متوفى
7- جواد دوستى  كدملى 5819931319 صادره از ح1 اركواز

 نام پدر نورخدا  فرزند متوفى
8- سجاد دوستى  كدملى 4520025011 صادره از ح2 مهران 

نام پدر نورخدا  فرزند متوفى
9- مصطفى دوستى  كدملى 5819973097 صادره از ح2 مهران

 نام پدر نورخدا  فرزند متوفى
10- على دوستى  كدملى 4500329031    صادره از ح1 اركواز

 نام پدر نورخدا  فرزند متوفى
ــت مزبور را در يك نوبت آگهى              ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــى كه اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او  مى نمايد تا هركس

ــتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال  ــد از تاريخ نشر نخس باش
گواهى صادر خواهد شد.9809186

ــتان  ــترى شهرس ــوراى حل اختالف دادگس ــعبه اول مجتمع ش ــس ش رئي
ملكشاهى - على پاشا صيادى

زمان برگزارى مزايده : 1398/08/12     
(آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم  )

به استناد پرونده كالسه 970207/ش 5  احكام حقوقى محكوم عليه فرشيد 
روشنى اسفجير فرزند عليرضا محكوم است به پرداخت 15 عدد سكه كامل 
ــعيده روشنى خواهان جهت استيفاى  بهار آزادى در حق محكوم له خانم س
حقوق خود بدوا تقاضاى توقيف و مزايده خودرو به شماره انتظامى 868-32 
ــماره موتور  ــوارى پژو پارس مدل 1392 به ش ط 98 را نموده كه خودرو س
ــداد محور 2 تعداد چرخ  ــوخت بنزين تع ــيلندر 4 نوع س 688016 تعداد س
ــودرو در پاركينگ ثامن  ــاله خ ــترى با توجه به توقيف يكس ــگ خاكس 4 رن
سوارى مذكور خالفى 11/500/000 ريال مى باشد نيازمند تعويض باطرى 
ــخص ثالث خودرو  ــد همچنين بيمه ش ــن جهت باز راه اندازى مى باش روغ
ــه فوق ارزش عادله خودروى مذكور  ــت. با توجه به معنون نيازمند تمديد اس
ــال بيمه) و  ــخص ثالث (جريمه و يكس ــر هزينه پاركينگ روغن ، ش با كس
ــپس  ــغ 480/000/000 ريال اعالم مى گردد س ــرى در عرف بازار مبل باط
ــه اين اجرا  ــت ك ــروش آن را از طريق مزايده عمومى نموده اس ــاى ف تقاض
ــطمحكوم عليه  ــل قانونى و عدم پرداخت محكوم به توس ــس از طى مراح پ
،قصد دارد در روز يكشنبه مورخه 1398/08/12 از ساعت 9 تا11 با حضور 
ــه ، در محل اجراى احكام  ــتان و همچنين محكوم ل ــده محترم دادس نماين
مدنى دادگسترى زاهدان از طريق مزايده عمومى اموال توقيفى محكوم عليه 
ــى به فروش برساند. طالبين و خريداران مى توانند همه  به قيمت  كارشناس
روزه تا يك هفته قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى اين 
اجرا بازديد و در زمان مزايده حضوراً شركت نمايند. بديهى است اموال مورد 
ــنهاد نمايند  ــد كه باالترين مبلغ را پيش ــى فروخته خواهد ش مزايده به كس

ــنهادى مزايده را فى المجلس به  ــتى مبلغ 10 درصدى پيش و خريدار بايس
ــاب سپرده دادگسترى زاهدان واريز نمايد و مابقى را ظرف مدت يكماه  حس
ــترى واريز و تحويل اجراى احكام مدنى نمايد و  ــپرده دادگس ــاب س به حس
پس از تاييد مزايده توسط دادگاه محترم صادر كننده حكم، تقاضاى انتقال 
ــط دادگاه ، مبلغ ده  مالكيت اموال نمايد و درصورت عدم تاييد مزايده توس
درصدى واريزى به خريدار مسترد خواهد شد و در صورتى كه خريدار مابقى 
وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف 
ــنهادى خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و  نمايد مبلغ ده درصدى پيش
ــت. تشريفات مزايده با رعايت  خريدار حق هيچگونه اعتراضى را نخواهد داش
مواد 131  قانون اجراى احكام مدنى در صورت نبود خريدار طلبكار نيز مى 

تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزايده قبول نمايد. 9809183
م الف: 555

على تاجيان-مدير دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى زاهدان

آگهى ابالغ دادخواست وقت رسيدگى 
بدينوسيله به آقاى على صدقى جنبدواز   فرزند  صفر   فعال مجهول االمكان  
ــتى به خواسته  تنظيم سند  ــود كه آقاى على ايروانى   دادخواس ابالغ مى ش
ــتگاه وانت پيكان مدل 87 به شماره پالك 263ن61 ايرلن 12   به  يك دس
ــما به شعبه  هفتم   شوراى حل اختالف  خرو   ارائه و به كالسه   طرفيت ش
7/196/98 ثبت و براى روز چهار شنبه مورخه 98/8/29  ساعت  16..  وقت 
رسيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 73 ق - آ-د-م مراتب يك 
ــار درج ميگردد شما مى توانيد قبل از رسيدگى  نوبت در روزنامه كثيراالنتش
ــوراى حل اختالف شعبه هفت  شهر خرو مستقر در مجتمع   به دبيرخانه ش
-- به نشانى شهر خروشهرك امام رضا  (ع) پشت كالنترى 15 خرو مراجعه 
و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غيابا 

رسيدگى خواهد شد . 9809171
مسئول دبيرخانه شعبه 7 شوراى حل اختالف خرو                

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︎︣اــ︡ ١٣٢EX ﹝ــ︡ل ١٣٩٢ 
ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ رو︾﹠ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٧٣د٩٩ 
ا︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 4864068 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
︡﹢ی   ︠️︖ ️ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ  ︋NAS422100D1339865
ز﹡﹠ــ︡ه ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۹
۱۱
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹋︀ر︠︀﹡﹥، ︋︣گ ︨ــ︊︤، ﹋︀رت ︠﹢دروی ٢٠۶ ﹝︡ل 
١٣٨۴ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆︣ه ای ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١۶٩س٣٧ 
ا︣ان ٣۶ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 10FSS15009200 و ︫﹞︀ره 
︫︀︨﹩ ︣﹀︺︗ ﹉﹚﹞ ﹩︱︑︣﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ 19817106︀ن 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۹
۱۹
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ︠ــ﹢دروی ام وی ام٣١۵ ﹝︡ل ١٣٩۵ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣۴١ب٢٨   ︫﹤  ︋﹉﹫﹛︀︐﹞ ﹩﹁︡ ر﹡﹌ ﹝︪﹊﹩︮ 
 MVM477FJAG047610 ︣ان ٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢را
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NATFBAMD1G1036380 ︋ــ﹥ 
﹝︀﹜﹊﹫️ ︎﹢︀ن ︋︣ادران ︑﹢﹋﹙ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۹
۲۰
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۹
۲۰
۸

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی وا﹡️ زا﹝﹫︀د  ﹝ــ︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ 
آ︋﹩ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٨٠٠٢٣۶٣٣ و ︫﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ NAZDL١٠۴TKA٠٣٠۵٩١ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٣٩۶ و ٨۴ اــ︣ان ۴٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︾﹑﹝︣︲ــ︀ ︠﹢ا︗﹥ 
︗ــ﹢ادی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

.︫︡︀︊﹫﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︀﹢︎ ️︫︡ا︋ ︣ات ︫︣﹋️ ار﹝︽︀ن﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣۴١۶ و 

١٠٣٨٠٣٨٨٧٠٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 

﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٢٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ :
︣ح ذ ︣﹫﹫︽︑ ﹏︀﹁️ و ﹝︀ده   ︫﹤  ︋️﹋︣  ١ - ﹝﹢︲﹢ع︫ 
﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡:ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت 
﹞﹏ و ﹡﹆﹏ درون ︫ــ︣ی ﹝︧︀﹁︣ و ﹋︀﹐ و﹝︨︣﹢﹐ت 
و ︎﹫﹉ ﹝﹢︑﹢ری - ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ر﹙﹩ ︋︀ر و ﹝︧ــ︀﹁︣ از 
﹇︊﹫﹏ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ ر﹙﹩ ︎︦ از ا︠︢ 
﹝︖﹢ز ﹐زم و︔︊ــ️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ 

ا︠︢و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹫︊︀︫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۶٢٩٣١٢)

/ع
۹۸
۰۹
۱۳
۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︀︨﹥ رس ︫︣﹋️ 
︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ۴۶٨١ و 

١٠٨۶٠٢١۵٨٨٢ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ 
١٣٩٨,٠٧,٠٩ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١-آ﹇︀ی 
︻﹙﹩ ︡︮﹅ ︎﹠︀ه ﹋︡ ﹝﹙﹩٠٩٣۵٨۶٣٣٩٧ ︋﹥ ︨ــ﹞️ 
 ︡﹝﹞ ــ︣ه ٢ـ︁﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ــ﹏ و ر﹞︀︻ ︣︡﹞
 ︉︀﹡ ️﹝٠٩۴۴١١٣٠٧٩ ︋﹥ ︨ــ﹩﹚﹞︡﹋ ــ︀ه﹠︎ ﹅︡︮
ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ٣ـ آ﹇︀ی ﹋︀︸ــ﹛ ︡︮﹅ ︎﹠︀ه 
﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه   ︨﹤  ︋٠٨۴٨٧٠٩٢٣٣﹩﹚﹞︡﹋
︀دار  ا﹡︐ــ︀ب ﹎︣د︡﹡ــ︡و ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق︋ 
و ︑︺︡آور ︫ــ︣﹋️ ︋ــ﹥ ا﹝︱︀ء ︔︀︋ــ️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و 
 ︣﹞ ︀ ﹝︐︽﹫ــ︣ ﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه︋ 

︫︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۶٢٩١۶١) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۹۱
۱۹
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فرهنگ و هنر

گردشگری ادبی را دریابیم

تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در وضعیتی 
که کشور درگیر تحریم های ظالمانه و درازمدت دشمنان است، می تواند 

معنایی تمثیلی و استعاری نیز داشته باشد.
به عبارت دیگر تشکیل این وزارتخانه نشانگر عزم جدی مجموعه مدیریتی 
کشور به رهایی از وابستگی اقتصاد ایران به خام فروشی نفت و جایگزین 
کردن گزینه های دیگری از جمله اســتفاده از ظرفیت باالی کشــور در 

جذب گردشگران است.
درباره زیرســاخت های جذب گردشــگران و امکان رســیدن به هدف 
بلندمدت ورود بیش از 20 میلیون گردشــگر بسیار سخن گفته شده و 
ما نیز در این یادداشــت قصد ورود به این بحث را نداریم. بحث بر ســر 
این است که گردشگری را نباید به مفهوم بسته بندی شده و قالبی ورود 
گردشگر برای دیدن آثار تاریخی و یا بهره بردن از طبیعت زیبای چهار 
فصل ایران زمین محدود کرد. البته این ظرفیت بزرگ برای گردشگری 
موهبتی است که از آن استفاده زیادی نکرده ایم و باید با نگاهی علمی  و 
برنامه ریزی شده، طبیعت، صنایع دستی، محصوالت کشاورزی، غذاها و 
خوراک و نیز آثار باستانی و تاریخی ایران را به دنیا معرفی کرد، اما نباید 
از دیگر وجوه مهم گردشگری به خصوص گردشگری فرهنگی غفلت کرد.

واقعیــت اینجاســت که بخش مهمی  از گردشــگری امــروز جهان به 
گردشــگری ادبی و هنری اختصــاص دارد. از این منظر نیز ایران دارای 
استعدادهای زیادی است که می تواند هم گردشگران داخلی و هم خارجی 

را به سمت خود جلب کند. 
دیدن آرامگاه فردوسی، سعدی و حافظ اگرچه می تواند برای گردشگران 
فرهنگی همه جای جهان جذاب باشد اما این تنها بخشی از ظرفیتی است 
که گردشگری فرهنگی در ایران دارد. می توان از هنرمندان امروز ایران و 
آثارشان با استفاده و اقتباس از ادبیات کهن بهره برد. جهانگرد خارجی 
اگر به توس بیاید و یک نمایش زنده براســاس شخصیت های شاهنامه 
ببیند و یا آثاری مانند اپرای عروسکی حافظ را در کنار مقبره این شاعر 
بزرگ شرق، تماشا کند نه تنها بیش از پیش به معنای آثار جهانگیر این 
هنرمندان آگاه می شود که خود به مبلّغی برای هنر ایران و شخصیت های 

ارجمند فرهنگی اش بدل خواهد شد.
همچنین، ما نویســندگان، شاعران و هنرمندانی داریم که همین امروز 
در جهان شــناخته شده اند. این هنرمندان و زندگی آن ها می تواند برای 
بســیاری از دوســتداران هنر امروز جهان جذاب باشد. نباید از ظرفیت 
جهانی این هنرمندان غافل باشــیم و آن ها را در چارچوب مرزهای ملی 
خود محدود کنیم. بی شک برای بسیاری از دوستداران سینمای امروز 
جهان، جذاب است که محل زندگی هنرمندانی نظیر عباس کیارستمی  را 
ببینند و با مکان هایی که آن ها در آنجا آثار خود را آفریده اند، آشنا شوند. 
تک درخت معروف فیلم خانه دوســت کجاســت می تواند هر دوستدار 
سینمای نوین ایران را به سمت خود جلب کند. درباره دیگر آثار برجسته 

هنر ایران نیز چنین است. 
همین امروز بســیاری از دوستداران هنرهای تجسمی در جهان اگر به 
اهمیت آثار موجود در موزه هنرهای معاصر آگاه شــوند، برای دیدن آن 
عزم ایران خواهند کرد. بسیاری از رویدادهای هنری و فرهنگی ایران نیز 
قابلیت جذب گردشــگر خارجی دارند. جشنواره هایی نظیر فیلم و تئاتر 
فجر، پویانمایی ایران و ســمپوزیوم های مجسمه ســازی در ایران، برای 
بســیاری از گردشگران هنری جذابند. در این میان باید به نقش بزرگ 
اطالع رســانی و استفاده از ظرفیت های رسانه ای برای معرفی این آثار و 
جاذبه ها پی برد. این امر بدون همکاری و ســفارش دادن به شبکه های 

رسانه ای بزرگ و جهان شمول ممکن نیست.
 اینکه ما به ماهیت استعماری شبکه رسانه ای جهان واقف باشیم، خوب 
اســت اما اگر از واقعیت موجود برای بهره مند شدن کشور از مواهب این 
رسانه ها غفلت کنیم و خود را در حصار خبری و اطالع رسانی قرار دهیم، 
شایســته نیســت. باید از هنرمندان، خبرنگاران و گزارشگران بزرگ و 
معروف دعوت کنیم به ایران بیایند و این آثار را به چشــم خود ببینند 
و بــه مردم جهان معرفی کنند. باید به قوت و قدرت هنر و ادبیات ایران 
که بخش مهمی از هویت ملی ما را تشــکیل می دهد، ایمان بیاوریم و 
بدانیم که این میراث بزرگ ملی که از دیروزیان و امروزیان به دســت ما 
رسیده است، ظرفیت و گنجایش جهانی شدن و نشستن در چشم و دل 

هنردوستان و هنرمندان همه گیتی را دارد. 

 فرهنگ و هنر/فاطمه عامــل نیک  ادبیات 
کــودک و نوجوان در ایران عمــر کوتاهی دارد و به 
گفته کارشناسان از مشروطه به بعد این ادبیات به 
عالقه مندی افرادی چــون جبار باغچه بان در ایران 
متولد شــد. توجه به ادبیات کودک پس از انقالب 
شکل دیگری به خود گرفت و مانند سایر فضا های 
فرهنگی و هنری تحت تأثیر پیام انقالب، شــاعران 
و نویســندگان به تولید آثاری با پیام مستقیم برای 
آگاهی بخشــی پرداختند..  زیر سایه فضا و شرایط 
جامعه رنگ و بوی جنگ پیدا کردند. درست است 
که در دهه 70 ادبیات کودک از این نوع آثار فاصله 
گرفت و نویســندگان و شاعران به زندگی و دنیای 
کودکی و نوجوانی در آثارشــان پرداختند اما الزم 
است پس از چند دهه و آزمودن گونه های مختلف 
محتوا و فرم، کارشناسان به این پرسش پاسخ دهند 
که پرداختن به دین و محتواهایی از این دســت در 
ادبیات کودک و نوجوان باید به چه شکل و چگونه 
باشــد؟ در این باره با  دکتر ســید احمد میرزاده، 
شــاعر و نویسنده کودک و نوجوان و پژوهشگر این 
حــوزه گفت وگو کرده ایم، وی که سال هاســت در 
حوزه ادبیات کــودک قلم می زند. در حوزه ادبیات 
دینی برای کودکان آثاری را منتشر کرده که از آن 
میان می توان به »مهربان مثل باران« که مجموعه 
ای از ســروده های مذهبی برای نوجوانان اســت ، 
»فرشته های مجروح« که تا امروز تنها اثرادبی است 
که پیرامون حادثه عاشــورای حرم مطهر رضوی به 
صورت کتاب منتشر شده است  و کتاب »کبوترها 
و آهوها« که مجموعه ای از سروده ها درباره حضرت 

رضا )ع(  اشاره کرد.

 ابتدا بگویید چطور شد به سراغ نوشتن و 
سرودن برای کودکان و نوجوانان رفتید؟

من از همان دوران دبســتان بــه ادبیات کودک و 
نوجوان عالقه داشتم. خوشبختانه خانواده ای مشوق و 
همچنین بستگانی داشتم که در زمینه هنر و ادبیات 
کودک و نوجوان در آن زمان کارشناسانی حرفه ای 
محســوب می شــدند. از جمله زنده یاد محمدرضا 
سرهنگی، نویسنده و فیلمســاز کودک که از اقوام 
ماست. کمک ایشان در انتخاب و خرید کتاب های 
خوب سبب می شد من از همان ابتدا سیر مطالعاتم 
سنجیده و هدفمند باشد. نوشــتن را هم از همان 
دوران یعنی دقیقاً از دوم دبستان آغاز کردم. . نوشتن 
برایم در دوره راهنمایی با چاپ آثارم در کیهان بچه ها 
جدی تر شــد. خیلی از افرادی که در حال حاضر از 
نویســندگان مطرح کشورند در آن سال ها آثارشان 
در صفحه کارگاه هنر این مجله چاپ می شــد. در 
همــان دوران راهنمایی در مجله نهال انقالب، یک 
داســتان دنباله دار از من به چاپ رسید به نام »یک 
فکر ناگهانی«. با عضویت در مرکز آفرینش های ادبی 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان فرصت 
خوبی برای نقد و بررسی آثارم فراهم شد. از شانس 
خوب ِ من دو نفر از مربیان ما در کانون، آقای جواد 
نعیمی  و خانم مریم صباغ زاده ایرانی بودند که هر دو 
نویسندگانی توانمند و شناخته شده اند. در آن سال ها 
کم کم داشــت ادبیات نوجــوان از ادبیات کودک 
جدا می شد و هویتی مســتقل می یافت. در اواخر 
دهه 60 دو نشریه تخصصی برای نوجوانان منتشر 
شــد؛ اولی سروش نوجوان وابسته به صدا و سیما و 
دومی سوره نوجوانان وابسته به حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اســالمی . اولی زیر نظر شورای سردبیری 
ســه نفره قیصرامین پور، بیــوک ملکی و فریدون 
عموزاده خلیلی اداره می شــد و سردبیر نشریه دوم 
آقای محمدرضا سرشار بود و آقای محسن مؤمنی 
شریف، رئیس فعلی حوزه هنری، مدیر داخلی این 
مجله بودند. در آن دوران من به محض اینکه فرصتی 
مانند تعطیالت تابستانی پیدا می کردم، خودم را به 
تهران و به دفتر این نشریات می رساندم. مدیران این 
نشریه ها روحیه معلمی  داشتند و همیشه مشوق و 
کمک کننده شاعران و نویسندگان نوجوان بودند.. تا 
امروز نزدیک به 30 عنوان کتاب از من منتشر شده 
که بیشتر آن در حوزه شعر کودک و نوجوان است و 

سه کتاب داستان هم دارم.
در سال های اخیر وارد نقد و پژوهش نیز شده ام. چند 
نقد و مقاله پژوهشی نوشته ام و کتابی از من با عنوان 
در هفت آینه )نقد و بررسی کتاب های نظری شعر 

کودک در ایران( در دست انتشار است.

 باتوجه به تجربه و سابقه کاریتان، شرایط 
امروز ادبیات کودک و نوجوان را چطور ارزیابی 

می کنید؟ 
ادبیــات کودک و نوجوان در دهه 60 یک نهال نوپا 
بود. فضای کار تا این حد گسترده نبود و مسیرهای 
متفاوت و متعددی برای نشــر و دیده شــدن آثار 
شاعران و نویسندگان وجود نداشت. به دلیل همین 
محدودیت فضا اگر اثری منتشــر می شد به چشم 

می آمد. در آن دوران اگر شــعری در کیهان بچه ها 
چاپ می شــد خیلی ها آن را می دیدند و به مراتب 
توجه برانگیز تر از این بود که اآلن شعری از شما در 
تلویزیون خوانده شــود. در دهه های 80 و 90 ما با 
افزایش کمیت، چه در تعداد نویســندگان، چه در 
تولید آثار و چه در امکانات عرضه آثار مواجه شدیم. 
این روزها انتشــار یک اثر چه به شکل کتاب، چه 
پخش در فضای مجازی آسان شده است. این کمیت 
باال، افزایش روز افزون سهل انگاری در آفرینش آثار 
را به همراه داشته است. در دهه 60 اگر اثری نسبت 
به سطح آثار آن دوره جزو بهترین ها نبود دشوار بود 
که توفیق انتشار پیدا کند. اکنون وضعیت فرق کرده 
است. امروزه آثار خوب و ضعیف هر دو وفور فرصت 
انتشار دارند. عرضه آثار آســان شده است. جوانان 
دلخوش به انتشــار آثارشان در کانال های شخصی 
و گروه های پیام  رســان هستند. دیگر کمتر کسی 
حاضر است به حرف استادان گوش بدهد. این فضای 
گســترده، شــناخت اثر خوب و بد را سخت کرده 
اســت، اما با وجود تمام این ها باید گفت درمجموع 
ادبیات کــودک به جز در حوزه زبان، پیوســته در 
حال رشد تدریجی بوده است، چرا که ذهنیت ها به 
سمت شناخت ویژگی های مخاطب معطوف شده و 
رشته هایی مانند روان شناسی و علوم تربیتی به کمک 
این حوزه آمده اند و فضای آموزش و نقد و پژوهش 

نیز در این عرصه گسترش یافته است.

 به طور مشخص اگر بخواهید با ذکر ویژگی، 
شــعر کودک ِ این چند دوره را با هم مقایسه 

کنید، هر دوره دارای چه ویژگی هایی است؟
این کار دشــواری اســت. هنوز کسی کاری جدی  
درخصوص »ســبک دوره« در ادبیات کودک انجام 
نداده اســت، اما در یک نگاه: در حوزه شعر اگر یک 
منحنی رسم کنیم از دهه 60 تا پایان دهه 70 عنصر 
زبان در شــعر کودک و نوجوان روند رو به رشــدی 
داشــته اســت، اما در دو دهه اخیر به خصوص در 
سال های انتهایی دهه 90 این روند سیر نزولی پیدا 
کرده است. زبان شاعران کودک در ابتدای دهه 60 
صیقل خورده نبود. شــعرا هنوز زبان بزرگساالنه ای 
داشتند و جا به جا از واژگان یا ترکیبات بزرگساالنه 
استفاده می کردند. استفاده از شکل مخفف کلمات 
مثل چو به جای چــون، ز به جای از، دگر به جای 
دیگر بســیار مرســوم بود. اما از انتهای دهه 60 و 
به خصوص در دهه 70زبان شــعر کودک تا حدی 
زیاد صیقل خورد و ســالمت، شیوایی و کودکانگی 
خود را یافت. شــاعران دهه 70 کــم و بیش زبان 
محکمی دارند، اما در شعر جوان ترهای دهه اخیر، به 
دالیل متعددی از جمله دوری این شاعران از ادبیات 
کالســیک کهن، ضعف دانش ادبی و فضای آشفته 
شعر کودک لغزش های زبانی مشهودی را می بینیم. 

این لغزش ها در حوزه دستورزبان، ساختارهای نحوی 
غلط، استفاده از کلمات در معانی نادرست و... بسیار 
دیده می شود. اما در عرصه محتوا و تخیل وضعیت 
متفاوت است. در دهه 60 شاعران به مضامینی دم 
دستی می پرداختند. شاعر کودک یا درباره موضوعاتی 
مانند توپ و دوچرخه و این ها شعر می گفت یا اینکه 
به سراغ نوستالژی های کودکی اش می رفت و از آن ها 
یاد می کرد و هیچ نمی اندیشید که کودک در دوران 
کودکی خود به سر می برد و حسرت خوردن بر این 
ایام برای او معنایی ندارد! البته گاهی نیز به مسائل 
روز مثل جنگ و بمباران و... می پرداختند، اما باز هم 
نگاه کودکانه نسبت به شعر دهه های بعد در این آثار 
کمرنگ بود. شاعران هنوز نتوانسته بودند وارد فضای 
احساسی کودک شــوند و از دید کودک به جهان 
نظر نمی کردند. البته من وضعیت عمومی  این دوره 
را عرض می کنم وگرنه از برخی شــاعران از جمله 
استاد مصطفی رحماندوست شعرهای درخشانی از 
همین دوره به یادگار مانده است. در دهه 70 با ورود 
شاعرانی مانند ناصر کشاورز شاهد کشف ذهنیت های 
کودکانه در شعر کودک هستیم. دهه 80 دهه شکوفا 
شدن شعر خردسال و به همین نسبت سرآغاز دوران 
رکود شعر نوجوان بود. در مجموع در دهه های اخیر 
ذهن و زبان شعر کودک ونوجوان به مخاطب خود 
نزدیک تر است. زبان طراوت بیشتری دارد اما ضعف و 
غلط در شعر شاعران نسبت به پیشکسوتان دهه 60 

و 70 بیشتر شده است. 

 به عنوان کسی که در حوزه ادبیات دینی 
کارمی کنید، چقــدر ورود مباحث دینی را به 

ادبیات این دوره سنی درست می دانید؟ 
بعضی می گویند ادبیات کودک و نوجوان نباید وارد 
مباحث ایدئولوژیک شود و نقد و داوری درباره ادبیات 
نیز نباید ایدئولوژیک باشد، همچنین ادبیات کودک 

باید غیرمســتقیم و عاری از ظواهر دینی باشد. به 
منظر من این حرف ها نادرست است. اول اینکه خود 
این حرف که »ادبیات نباید وارد مباحث ایدئولوژیک 
شــود« یک حرف ایدئولوژیک اســت! دوم اینکه 
حتی فرمالیســت ها که معتقدند در ادبیات محتوا 
مهم نیســت و آنچه اهمیت دارد، فرم است در دو 
جا برای محتوا اهمیت قائلند؛ یعنی معتقدند در دو 
حالت محتوا در خلق زیبایی مؤثر است؛ یکی آنجایی 
که محتوا و فرم با هم هماهنگ باشند. دوم آنجا که 
محتوا آن قدر بزرگ و با عظمت است که برای خلق 
زیبایی فرصت فراخی در اختیار هنرمند قرار می دهد. 
مثالً غصه لکه دار شــدن لبــاس آن قدر محتوای 
کوچکی است که مجالی برای خلق شاهکار در اختیار 
هنرمند قرار نمی دهد، اما مضامین بزرگ مثل عشق، 
هستی و نیستی، هبوط آدم از بهشت، ارتباط انسان 
با خدا، به دلیل عظمتشــان فرصتی گسترده برای 
آفرینش زیبایی فراهم می کنند. در برخورد با این نوع 
محتوا هنرمند فضایی پیدا می کند که مستعد خلق 
آثار عظیم و زیباست. اگر چنین است کدام مضمون 
با عظمت تر از مفاهیم جاودانه دینی است؟ پس این 
ادعا که »چه گفتن« مهم نیســت و فقط »چگونه 
گفتن« مهم است ادعای دقیقی نیست. تازه اگر هم 
این نظر درباره هنر و ادبیاِت محض، وجهی داشته 
باشد درباره ادبیات کودک قطعاً بی وجه است. وقتی 
وارد ادبیات کودک می شویم اصالً نمی توانیم نسبت 
به محتوا بی توجه باشیم. عجیب و تأسف آور است 
که برخی افراد کــه می گویند ادبیات کودک نباید 
ایدئولوژیک باشــد، این انتقاد را به جریان های غیر 
اسالمی ای که از ادبیات کودک استفاده ایدئولوژیک 
می کنند نداشته و ندارند. در منطقه خاورمیانه و در 
کشور ما چه کسانی نخستین بار از ادبیات کودک به 

عنوان محمل ایدئولوژیک بهره برده اند؟

 ترویج فرهنگ و آداب و رسوم غربی در این 
کشور مگر با ترجمه کتاب های مصور رنگی در 

دوران پیش از انقالب پیگیری نمی شد؟
جریان هایی هستند که فعالیت اجتماعی، سیاسی 
و مذهبی آنان پس از انقالب اسالمی  محدود شده 
است، اما در عرصه ادبیات کودک فعالیت داشتند و 
به فعالیتشان ادامه دادند و شاگرد هم تربیت کردند 
و توانستند عناصری از ایدئولوژی خود را به شاگردان 
خــود هم بقبوالنند.  ای کاش صاحب همتی آگاه و 
مسلط پیدا شود و جریان شناسی ادبیات کودک و 

نوجوان امروز را بنویسد.

 به نظر شما در ادبیات کودک چطور باید به 
سراغ طرح مباحث دینی رفت؟

نسبت دین با ادبیات می تواند سه گونه باشد: ظاهری، 
باطنی، ظاهری و باطنی. ممکن است کسی کتابی 
بنویسد که ظاهرش دینی باشــد، یعنی در آن نام 
معصومان یا نمادهای دینی فراوان به چشم بخورد، 
اما برآیند کلی اثر و تأثیر نهایی آن بر مخاطب تأثیر 
دینی نباشد، بلکه غیر دینی یا حتی ضد دینی باشد.

مــا قطعاً چنین آثــاری را در گــروه ادبیات دینی 
دسته بندی نمی کنیم. دســته دوم آثاری است که 
در ظاهر آن عناصر دینی دیده نمی شــود، اما باطن 
آن در راستای ترویج مفاهیم واالی دینی است.افراد 
بسیاری طرفدار این دسته از آثار هستند؛ معتقدند 
که در عرصه ادبیات کودک باید حتماً و صرفاً از شیوه 
بیان غیر مستقیم استفاده کرد. ما تولید این دسته 
آثار را ضروری می دانیم و ممکن اســت آن ها را در 
شمار آثار ادبیات دینی هم قلمداد کنیم اما با این نظر 
که مفاهیم دینی را برای کودکان باید فقط به شکل 
غیرمســتقیم بیان کرد مخالفیم؛ چرا که معتقدیم 

می توان آثاری آفریــد که هم ظاهر و هم باطن آن 
دینی باشد و در عین حال برای مخاطب جذاب باشد. 
اصرار بر اینکه آثاری بیافرینیم که در ظاهر آن دین 
دیده نشود و دین فقط در الیه های پنهان اثر باشد، 
یک اصرار مشکوک اســت. چرا باید ظاهر دینی را 
از محصوالت دینی بگیریم؟ عوامل جذابیت آفرین 
در هــر هنری و از جمله در ادبیات متعدد اســت، 
چرا بعضی فقط بر همین بیان غیر مستقیم تأکید 
می کنند؟ اگر شما در آثار داستانی سایر هنرسازه ها و 
تکنیک ها را به درستی استفاده کنید می توانید ضمن 
حفــظ ظاهر دینی، مخاطب را به طور کامل جذب 
کنید. مشکل اینجاست که در عرصه ادبیات دینی 
کودک، تعداد آثاری که واقعــاً دارای ارزش ادبی و 
هنری باال باشند انگشت شــمارند. اما هر اثری که 
در آن تکنیک ها و مؤلفه های هنری رعایت شده در 
جذب مخاطب موفق بوده است. واقعیت این است که 
ما در عرصه ادبیات دینی واقعاً کار نکرده ایم. در این 
عرصه غالب آنچه دیده می شود بازنویسی های ساده 
است. اآلن 40 سال از انقالب اسالمی گذشته، در این 
بزرگ ترین کشور شــیعه، درباره امام اول شیعیان 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( که ما اهل تشیع، هویتمان 
را از وجود مقدس ایشان می گیریم، هنوز یک رمان 
فاخر نداریم.ادبیــات دینی به معنی واقعی آن، ژانر 
دشواری اســت. ما به خودمان سختی نمی دهیم و 
در این عرصه پــر زحمت کار نمی کنیم و آن وقت 
می گوییم آثاری که ظاهر آن دینی باشــد جذابیت 
ندارند. چقدر کار اصولی در این زمینه انجام داده ایم 
که چنین قضاوتــی می کنیم؟ در حال حاضر ما به 
آثاری نیازمندیم که هم ظاهر و هم باطن آن دینی 
باشد و هم در اعلی درجه تکنیک های ادبی و هنری 
را رعایــت کرده و ادبیت آن قوی باشــد، نه به یک 
سری بازنویسی معمولی که آن هم رونویسی از روی 

هم باشد.

 به نظر شما چرا این اتفاق نیفتاده است؟
به این دلیل که آفرینش رمان دینی کار دشــواری 
است. این دشــواری جنبه های مختلفی دارد: اول 
اینکه نویسنده داســتان های معمولی که با تخیل 
صــرف ســر و کار دارد تا حد زیادی دســتش باز 
اســت. هرچند آنجا هم باید پژوهش کــرد اما در 
حوزه ادبیات دینی نویســنده 100درصد نیازمند 
پژوهش اســت.پژوهش، کاری است که بسیاری از 
داستان نویسان ما ترجیح می دهند سراغش نروند. 
دوم اینکه برای همین پژوهش نیز با کمبود منابع 
دســت اوِل اطمینان زا روبه روییم.. فقر دانش دینی 
نویسندگان کودک را نیز نمی توان نادیده گرفت.این 
محدودیتی است که ایشان را در بهره گیری از منابع 
دست اول ناتوان می سازد. عالوه بر این ها نویسنده ای 
که در این حوزه دســت به قلم می برد با این تهمت 
مواجه است که داســتان او یک اثر خالقه نیست. 
متأسفانه درخصوص داستان های دینی همیشه این 
پیش داوری وجود دارد.در کنار این ها به دلیل اشباع 
بازار از آثار دینی ضعیف، نویسنده پیشاپیش متهم 
به کار تکراری اســت. این پیش داوری ها به شکل 
آزاردهنده ای در ارزیابــی آثار دینی به خصوص در 

جشنواره ها وجود دارد. 

 به اشــباع بازار از آثار دینی ضعیف اشاره 
کردید. شما نیز معتقدید که در این عرصه با 

کتاب سازی مواجهیم؟ 
بله! به دلیل تقاضای باالیی که از سمت خانواده ها، 
نهادها و... در این عرصه وجود داشــته نویسندگان 
بسیاری به این سمت رفته و آثار فوری و کم اهمیتی 
به وجــود آورده اند. این یک واقعیت اســت که در 
حوزه ادبیات دینی کارهای اصیل و غنی خیلی کم 
است. عمده قصه های دینی بازسازی هایی ساده اند... 
در عرصه شعرهای دینی کودکانه نیز کم و بیش با 
غلبه شعار بر شعر روبه روییم...گرچه کم و بیش آثار 
برآمده از دل و خالقانه هم وجود دارند.بســیاری از 
کتاب های دینی کودکانه غلط های محتوایی فاحشی 
نیــز دارند.من در بررســی کتاب هــای دینی دهه 
80بارها به این رسیدم که منبع نویسنده در تألیف 
کتابش، کتاب داستان یک نویسنده دیگر بوده است. 
نویسنده ای با کمک تخیلش تغییری در یک روایت 
داده، تحریفی کرده، همان به سایر کتاب های قصه 
سرایت کرده است... به جای مراجعه به منابع مادر، 
هر یک از داستان نویســان از روی دست نویسنده 
قبلی کپــی کرده اند. نهایت خالقیت فقط این بوده 
که به طور مثال ماجرا را از زاویه دید جدیدی روایت 
کنند. اگر خیلی زحمت کشیده اند به سراغ منابعی 
مانند »داستان راستان« رفته اند. کار قوی کم است و 
این تعبیر که کتاب سازی صورت می گیرد، درست 
است. در این حوزه اول پژوهش مهم است و بعد هم 
کار خالقه! و نویسندگان ما در عرصه ادبیات دینی 

اغلب کاری به این دو مهم ندارند!

برش

جز  به  کودک  ادبیات  درمجموع 
حال  در  پیوسته  زبان،  حوزه  در 
چرا  است،  بوده  تدریجی  رشد 
به سمت شناخت  که ذهنیت ها 
ویژگی های مخاطب معطوف شده 
و رشته هایی مانند روان شناسی 
و علوم تربیتی به کمک این حوزه 

آمده اند

یادداشت

آرش شفاعی
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دکتر سید احمد میرزاده در گفت و گو با  قدس از سبک شناسی چهار دهه ادبیات کودک و نوجوان می گوید 

»پژوهش« و »خالقیت« دو گمشده ادبیات دینی

 آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور 
مکانیک خاک و بتن شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 6965 و شناسه ملی 
10380227758

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق 
العاده م��ورخ 1397,08,13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی مشهد به 
آدرس مش��هد، بخش مرکزی، ش��هر مشهد،آب 
]ش��هیدصارمی   51 پی��روزی  خیاب��ان  ب��رق،  و 
48[ ، بل��وار پی��روزی، پالک 85، طبق��ه دوم با 
کدپس��تی9178843755 تغیی��ر یاف��ت 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 )630262(
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 آگهی تغییرات شرکت جوسه گستر طوس 
ش�رکت س�هامی خ�اص به ش�ماره ثبت 
19548 و شناسه ملی 10380350790

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,03,28 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخ��اذ ش��د : 1 - اعضاء هیئ��ت مدیره به ق��رار ذیل 
انتخ��اب گردیدن��د: آقای محمد دنکوب��ان به کدملی 
0943300398 و آق��ای امیرحمزه مس��افر به کدملی 
0062544209 و آق��ای مرتض��ی مس��افر ب��ه کدملی 
0074978705 و آق��ای س��عید دنکوب��ان به کد ملی 
0920044808 و آق��ای محم��د حس��ین دنکوب��ان به 
کدملی 0938328591 برای م��دت باقیمانده تصدی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1398,07,13 انتخاب گردیدند

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

)629231(
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آگهی تغییرات ش�رکت ن�ان قدس 
رضوی ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثب�ت 840 و شناس�ه مل�ی 

10380098441
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
سالیانه مورخ 1398,04,28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 - موسس��ه حسابرس��ی مفی��د راهبر به 
ش��ماره مل��ی 10861836531 به عن��وان بازرس 
اصلی برای سال مالی منتهی به 98,12,29 انتخاب 
گردی��د. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت 
درج آگهی های ش��رکت برای س��ال 1398 تعیین 
ش��د. 3 - صورتهای مالی منتهی به 97,12,29 به 

تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )629221(
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسی فردا 
رایانه نخس�ت شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 36616 و شناسه ملی 

10380521538
 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,03,23 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس 
اس��تان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ش��هر مش��هد ، محل��ه راهنمای��ی ، خیابان 
دس��تغیب 2 )سناباد59( بلوار ش��هید دستغیب ، 
پالک 18 ، طبقه همکف کد پس��تی 9185693634 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به شرح 

مزبور اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )629220(

س
,9
80
91
23

صنای�ع  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
شهداس ش�رکت س�هامی خاص به 
ش�ماره ثبت 26756 و شناسه ملی 

10380421662
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره 
م��ورخ 1397,12,20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : -حدود و اختی��ارات هیئت مدیره 
ب��ه ش��رح صورتجلس��ه ب��ه مدیرعام��ل 

تفویض گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
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آگهی مزایده نوبت دوم 
اس��تانداری خراس��ان رضوی در نظ��ر دارد 
تع��داد چه��ارده ) 14(  دس��تگاه خ��ودروی 
مس��تعمل خود را از طری��ق برگزاری مزایده 
 1098000215000002 ش��ماره  ب��ه  عموم��ی 
اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای صالحیت 
واگ��ذار نماید . لذا  اش��خاص واجد ش��رایط 
م��ی توانن��د از تاری��خ  1398/7/21 لغایت 
1398/8/1 ب��ر اس��اس برنام��ه زمانبن��دی 
تدوی��ن ش��ده از طری��ق س��امانه ت��دارکات 
www. آدرس   ب��ه  دول��ت  الکترونیک��ی 

setadiran.ir  نس��بت به ارس��ال پیش��نهاد 
قیمت از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند 
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