
کاش باران اخم هایمان را بشوید
مهدی پاکــدل تصویری قدیمــی را در 
حساب کاربری اینستاگرامش به اشتراک 
گذاشت و نوشت:»امروز داشتم کشوهای 
اتاق  را مرتب می کردم این عکســو پیدا 
کــردم. صدای اولیــن بــاران پاییزی و 
حس و حــال این عکس من  رو برد به اون 
دورانی که همه چی یه جــور دیگه بود. 
به خصوص خنده هایمان. این عکس مربوط به پشــت صحنه  نمایش سیاها 
هستش. سال ۱۳۷۸. تئاتر شهر. خانه  خورشید. اسامی هم به ترتیب از چپ 
به راست این جوریه: پویا رادی، امید عباسی، نادر فالح، عاطفه تهرانی، حامد 
محمدطاهری، نوید هدایت پور، آزاده مؤیدی فر، علی کاظمیان، زنده یاد مجید 
بهرامی و بنده )غیر از اینکه چقدر خردســال بودم معلومه خیلی هم گرسنه 
بودم( پی نوشت: کاش این باران بشوره ببره اخم های روی صورت هایمان را«.

حال و هوای پس از اربعین
سید محمود رضوی، تهیه کننده سینما با 
انتشار پستی در صفحه شخصی توییترش 
حــال و هوایش پس از ســفر اربعین را به 
اشتراک گذاشت. رضوی در توییتر نوشته 
اســت :»پــس از زیارت کربــال هم حال 
خوش وجود دارد و هــم غم. حال خوش 
وصال و غم جدایی از بهشتی که فوج فوج 
 مالئک، رسول اهلل)ص(، ائمه اطهار)ع(، صدیقه طاهره)س(،انبیای الهی،اولیاء اهلل، 
صاحب الزمان)عج( به آنجا می آیند و می روند و تو را هم یک بار دیگر راه داده اند و 
نمی دانی بار بعد هم راهت می دهند یانه؟ َوال َجَعلَُه اهللُ آِخَر الَْعْهِد ِمّني لِِزیاَرتُِکْم«.

شکراً للعراق
از روز گذشــته جمعــی از زائــران کربال، 
مثل ســال گذشــته با داغ کردن هشتگ 
#شــکرا_للعراق از میهمان نوازی عراقی ها 
تشــکر کردنــد. در ادامه چنــد نمونه از 
پیام های منتشــر شــده توســط کاربران 
را می خوانید:»جــا داره حــاال که اربعین 
تمام شد یک تشــکر جانانه کنیم از ملت 
میهمان نواز و خونگرم عراق که فرهنگ خدمت به زائران امام حســین را نسل 
به نسل منتقل می کند... هرچقدر از محبت و میهمان نوازی عراقی ها بگیم کم 
گفتیم تا جایی که وقتی وارد موکبشون می شدیم بچه های هفت یا هشت ساله 
میومدن جلومون و ازمون می خواستن لباسامونو بهشون بدیم که برامون بشورن«.

نهج البالغه بخوانید
یکی از فعاالن لبنانی توییتر به نام »رابرت« 
که در زمینه پزشکی فعالیت می کند روز 
گذشته با انتشار تصویر سیدحسن نصراهلل، 
حســابی در این شبکه اجتماعی خبرساز 
شد. این پزشک مســیحی در توییترش 
نوشــته بود:»در این صبح یکشنبه خدا را 
شکر می کنم برای نعمت های فراوانش که 
به شمارش درنمی آیند و حمد بی پایان او را می گویم، چون من مسیحی هستم 
 و به من لطف نمود و محبت و احترام سید حسن نصراهلل و اجدادش ائمه اهل بیت

را در دلم نهاد. نهج البالغه علی بن ابیطالب را بخوانید تا بفهمید«.

نه،  سیاسی  روابط  تاریخچه  در  تربت زاده  مجید   
ایجاد  برای  پیشینه تالش  اما  تاریخی  کتاب های  در 
رابطه سیاسی میان ایران و انگلیس حتی به دورانی 
تاز می کردند هم  و  تاخت  که مغول ها در کشورمان 
می رسد! تاریخ نویسان معتقدند نخستین بار انگلیسی ها 
به فکر برقراری روابط با کشوری افتادند که بیشتر از 
»ادوارد  داشت.  فاصله  جزیره شان  با  کیلومتر  4هزار 
اول« در انگلستان به قدرت رسیده و در ایران »ارغون 
شاه« بر تخت سلطنت نشسته بود. تاریخ نویسان البته 
این را هم ثبت کرده اند که نخستین بار، در ۳0 مهر 
و  دسیسه بازی   از  وقتی حوصله شان  ایرانی ها   ۱۳۳۱
کارشکنی های انگلیسی ها در جریان ملی شدن صنعت 
نفت سر رفت، راهی جز قطع روابط رسمی با امپراتوری 

در حال انقراض بریتانی، پیش روی خودشان ندیدند. 

 4 هزار کیلومتر دورتر
چه ســابقه روابط ایران و انگلیس را ۷00 ســاله و 
مربــوط به دوره حکمرانی مغــوالن در ایران بدانیم 
و چه 450 ســاله و مربوط به دوره شــاه طهماسب 
صفوی؛ در هر حال فرقی نمی کند، چون این گذشته 
چند صد ســاله، در بیشــتر موارد از روابطی پر فراز 
و فرود حکایت می کند که دســت بــر قضا در 60 
ســال اخیر پرفراز و فرودتر هم شده است. در طول 
همه این ســال ها هم البته »دسیسه« های انگلیسی 
و اندیشه های اســتعماری سیاستمداران ملکه، پای 
ثابت فراز و نشــیب های روابط دو کشور بوده است. 
۷00 سال پیش هم اگر انگلیسی ها واقعاً برای رابطه 
بــا ایرانی که تن به حکمرانــی مغول ها داده بود، پا 
پیش گذاشته باشند یقیناً کاسه ای را زیر نیم کاسه 
سیاست هایشــان پنهان کرده بودنــد. واقعیت این 
بــود که جنگ های صلیبی گویا 200 ســاله شــده 
و اروپایی های خســته و بی حوصلــه به فکر نفوذ در 
سرزمین های اســالمی افتاده بودند تا شاید بتوانند 
بــه این وســیله، حریــف را از پا دربیاورنــد. برای 
همین مدتی به ایران اندیشــیده بودند که کشوری 
مسلمان نشــین بود، اما در قلمرو امپراتوری عثمانی 
قرار نداشــت و وارد جنگ های صلیبی نشــده بود. 
تاریخ نویســان می گویند فاصله 4هزار کیلومتری و 
نبود امکانات مناسب سبب شد درنهایت انگلیسی ها 
قیــد برقراری رابطه با ایــران را بزنند و ماجرا بماند 

برای حدود ۳00 سال بعد! 

 سیاست، تجارت و تبلیغ
حدود 450 ســال پیش وقتی »آنتونی جنکینسون« 
نخستین فرستاده رسمی انگلیســی ها به دربار »شاه 
طهماسب« آمد، هم فرستاده ویژه ملکه و حامل نامه 
او محســوب می شد و هم نماینده یک شرکت تجاری 
انگلیســی! برخورد شاه طهماســب صفوی با ِمستر 
»جنکینسون« هم بســیار جالب بود. او از یک طرف 
نماینده انگلیسی ها را می پذیرد و از طرف دیگر پس از 
رفتن فرستاده ملکه، در حضور سفیر دولت عثمانی که 
با ایران در حالت جنگ و ســتیز به سر می برد، دستور 
می دهــد جای پای »جنکینســون« را که البد نجس 
بوده، تطهیر کنند! شــاه طهماســب شاید می خواهد 
به عثمانی ها حالی کنــد که با وجود اختالف با دولت 
اســالمی عثمانی، خیلی به رابطه با کافران دل نبسته 
است! با وجود این هم خودش و هم انگلیسی ها می دانند 

کــه هر دو طرف به این رابطه نیــاز دارند. دولت ایران 
چون از سوی عثمانی و متحدانش زیر فشار قرار گرفته 
اســت، حضور امپراتوری اروپایی را در کنار خود الزم 
می دانــد و انگلیس نیز در رقابت با فرانســه، پرتغال، 
اســپانیا و... فرصت را غنیمت شــمرده و دوست دارد 
بخت استعماری اش را در ایران نیز آزمایش کند. ساده تر 
اینکه آن ها مثل حضورشــان در گوشه و کنار دنیا، با 
حضور در ایران چند هدف را دنبال می کردند. اول اینکه 
انگلیسی ها، به صورت مادرزاد تاجرپیشه بودند و کسب 
درآمد بیشــتر از هر چیز برایشان اهمیت داشت. دوم 
همان مسئله رقابت بود و کم کردن روی هلند، فرانسه، 
اسپانیا و... سوم درآمدن از پشت سر عثمانی ها و کنار 
گوششان و مورد چهارم هم طبق معمول تبلیغ آیین 
مسیحیت در قلب سرزمین های اسالمی بود. این مورد 
آخر را می توان یکی از مهم تریــن اهداف آن ها در آن 
زمان قلمداد کرد، چون هیئت های سیاسی - تجاری 
انگلیسی معموالً در همه کشورها، شانه به شانه مبلغان 
مسیحی حرکت می کردند. با این توضیح که هیئت های 
سیاسی و تجاری پس از محکم کردن کارها به انگلیس 
برمی گشــتند، مبلغان کلیســا اما در سرزمین جدید 

می ماندند! 

 آرزوهای شاه عباس
پس از آمدن و رفتن »جنکینسون« فقط روابط تجاری 
ایران و انگلیس کمی گرم می شود و باال گرفتن روابط 
سیاسی می ماند برای دوران شــاه عباس. دیپلماسی 
قدرتمند این شــاه صفوی، حضور مستقیم و شخصی 
خــودش در عرصه تجارت و اقتصــاد، افزایش قدرت 
دولت مرکزی و باالخره تالش هایش برای خارج کردن 
مناطق اشــغالی ایران از تصرف عثمانی و اشغالگران 
 پرتغالی، موقعیت مناســبی را فراهم می کند تا روابط 
اصفهان ـ لندن، روزهایی آفتابی و گرم را پشــت سر 
بگذارد. تاریخ نویسان می گویند شاه صفوی در گرماگرم 
این روابط، اهداف خاص خودش را دنبال می کرد. یعنی 
در سیاست و تجارت، انگلیس و قدرتش را به خدمت 
می گرفت و نفــوذ عثمانی ها را در منطقه کم می کرد. 
از رقابت انگلیسی ها با پرتغال و اسپانیا بهره می برد تا 
پرتغــال را از جنوب ایــران و خلیج فارس بیرون کند. 
سیاســت های شاه عباس اما فقط در حد بیرون راندن 
پرتغالی ها موفق از کار درمی آید، اما انگلیسی ها طبق 
معمول، ســود اصلی را در سیاست و تجارت به جیب 
می زنند. به جــای پرتغال در قلعه هرمز پایگاه تجاری 
راه می اندازند و تجارت در خلیج فارس به انحصار آن ها 
درمی آیــد. ارتش ایران را هم فقط تا حدی مســلح و 
تقویت می کنند که در آینــده بتوانند آرزوها و اهداف 
شاه عباس را کنترل کنند نه آن قدر که ایران به قدرتی 
نظامی در منطقه تبدیل شــود و بعدها دردسرآفرینی 

کند.

 از جایشان تکان نخوردند
باالتر، هم از آغاز شکل گیری روابط رسمی میان ایران و 
انگلیس گفتیم و هم از آغاز دخالت وقیحانه و مستقیم 
آن ها در مســائل داخلی. این دخالت تا حدی است که 
وقتی احســاس می کنند صفویه در سیاست و تجارت 
گوشه چشمی هم به فرانســه دارند، زمینه سرنگونی 
این سلسله را فراهم می کنند. با آغاز قرن ۱9 میالدی، 
نخستین سفارتخانه انگلستان در ایران تأسیس می شود 

تا در مشــهد، تبریز، رشت، شیراز، کرمانشاه، اصفهان، 
همدان و استرآباد هم کنســولگری دایر شود. این در 
حالی است که ایران هنوز نه سفارتخانه و نه کنسولگری 
در این کشــور دارد. انگلیسی ها ۱2 ســال بعد برای 
محکم تر کردن جای پای سیاســی و اقتصادی شان در 
ایران قرارداد مفصلی به نــام »مفّصل« را امضا کردند 
تا اگر کشــوری به ایران حملــه کند، کمک نظامی و 
مالی در اختیار ایــران قرار دهد،۳0 هزار قبضه تفنگ 
و 20 عراده توپ به دولت ایران  بدهد، افسر و مستشار 
نظامی برای تعلیم ارتش ایران بفرستد و... اما چند سال 
بعد وقتی روس ها بــه ایران حمله کرده و بخش هایی 
را اشــغال کردند، هرچه دولتمردان قاجار طلب کمک 
کردند، انگلیســی ها به بهانه های مختلف از جایشان 
تکان نخوردند! پس از این ماجرا هم می شــود ردپای 
استعمار و دسیسه های انگلیسی را در ماجرای قرارداد 
تحمیلی »گلســتان« و جدا شدن بخش هایی از ایران 
دید. به فاصلــه کمی از آن جدا کردن افغانســتان از 
ایران، قرارداد رویتر، امتیازنامه»دارسی« که اکتشاف، 
اســتخراج و همه چیز نفت ایران را به انگلیسی ها داد، 
قرارداد »سن پترزبورگ« که جور دیگری ایران را میان 
انگلیس و روسیه تقسیم می کرد و... سرانجام در ماجرای 
قحطی های ســال های ۱296 تا ۱29۸ و مرگ هزاران 

هزار ایرانی هم انگلیسی ها بازیگر نقش اول بودند!

 از این پس...
در اطالعیه ۳0 مهــر ۱۳۳0 وزارت خارجه ایران آمده 
بود: »... از این پس روابط سیاســی تهران و لندن قطع 
خواهد شد و کلیه کارکنان سفارت انگلیس ظرف ۱0 
روز باید خاک ایران را ترک کنند«. انگلیس سال های 
ســال در روابط با ایران برای خودش آقایی کرده بود و 
شاید گمان نمی کرد درگیری بر سر نفت و ملی شدن 
آن، کار را به جایی برســاند کــه ۳0 مهرماه ۱۳۳۱، 
ایرانی ها قید روابط سیاســی با لنــدن را بزنند و عذر 
کارکنان سفارتشان را بخواهند. پشتشان به نهادهای 
بین المللی گرم بود و به نفــوذی که میان دولتمردان 

ایرانی و سایر عوامل نفوذی شان داشتند.
اگر قرار به درس گرفتن از تاریخ و تکرار گاه و بیگاه آن 
باشد، باید به شباهت رفتار آن روزهای دولت انگلیس 
در ماجرای ملی شدن صنعت نفت با رفتار آمریکایی ها 
در ماجرای انرژی هسته ای و... دقت کنیم. با این تفاوت 
که تهدید و تحریم های انگلیسی ها در آن زمان موفق 
می شود بخشی از مقاومت دولتمردان ایرانی را بشکند 
و انگلیس اگرچه نه مانند سابق اما در کنار آمریکایی ها 
در مسائل سیاســی و اقتصادی دخالت کند، کودتای 
2۸ مرداد را یاری کند و... در ســال های پس از انقالب 
اسالمی زخم های کهنه این روابط در ایران سرباز کرد. 
با اینکه دشــمن اصلی عوض شده و آمریکا به جایش 
نشسته بود اما ایرانی ها محال بود گذشته انگلیسی ها را 
فراموش کنند. ایستادن آن ها در کنار تحریم های آمریکا 
از سال ۱۳5۸ به بعد، ماجرای تسخیر النه جاسوسی، 
حمله به ســفارت ایران در لندن در سال 59، حمله به 
ســفارت انگلیس در تهران در سال ۱۳90 و... از جمله 
حوادثی هستند که چند بار دیگر منجر به قطع و وصل 
کامل روابط سیاســی دو کشور شــدند. با وجود همه 
این اتصالی ها و قطع و وصل ها، بعید به نظر می رســد 
سیاست های انگلیس در قبال ایران چندان قابل تغییر و 

متفاوت با گذشته باشد.

گل طالیی یک فوتبالیست
از  همــه چیز  قدس زندگی: 
حوالــی ســاعت ۷ بعدازظهر 
یکشنبه شــروع شد. زمانی که 
مهدی ترابی دروازه تیم پیکان را 
باز کرد و تصاویر خوشحالی بعد 
از گلش، مثــل بمب در توییتر 
منفجر شد. ترابی پس از به ثمر 
رساندن گل اول تیمش، رو به 
دوربین های تلویزیونی ایستاد و 
لباسش را طوری که نوشته های 

روی تیشرتش دیده شود، باال زد. روی لباس آقای فوتبالیست، این عبارت حک 
شده بود:»تنها راه نجات کشور = اطاعت از رهبری«.

درحالی که هنوز بازی پرســپولیس و پیکان به پایان نرســیده بود، هشتگ 
#مهدی_ترابی در توییتر فارســی ترند شــد و کار حتی به جایی رسید که 
بسیاری از چهره های سیاسی و غیرسیاسی هم به آن واکنش نشان دادند. مثاًل 
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسالمی و 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با انتشار 
پستی در صفحه توییترش نوشت: » بازیکن 25 ساله پرسپولیس، شادی بعد 
از گلزنی خود را با نمایش شعار حک شده روی پیراهنش نشان داد: تنها راه 
نجات کشور = اطاعت از رهبری. این هم نظر جوان انقالب نکرده  جنگ ندیده! 

آقایان مدعی! شرم کنید«.
سید محمود رضوی هم دراین باره در توییتر نوشت:»ترابی با ادبیات خودش به 
مسئوالن این جمله امام)ره( رو یادآور شد که پشتیبان والیت فقیه باشید تا 
به مملکت شما آسیب نرسد. قاعدتاً امروزه که همه ادای اپوزیسیون درمیارن، 

کار ایشان شنا برخالف مسیر بقیه سلبریتی ها بود. باید قدرش رو دونست«.
عالوه بر این، کاربران هم حسابی برای بازیکن جوان پرسپولیس سنگ تمام 
گذاشــتند. در ادامه بخشی از توییت های کاربران فضای مجازی در تحسین 

حرکت مهدی ترابی را می خوانید:
گل نبود، سوپر گل بود. به غیر از دروازه پیکان، توی دروازه سلطنت طلب ها، 
منافقین و... هم رفت... من استقاللی ام اما باید بازیکن پرسپولیس رو به خاطر 
این حرکتش بذاریم روی سرمون حلوا حلوا کنیم. دمت گرم! مطمئناً می دونی 
که از امروز یکســری میان بهت فحش و بد و بیراه می گن اما حتماً پی این 
چیزها رو به تنت مالیدی...بعد از فریبا نادری و پروانه معصومی و علیرام نورایی 
و لعیا زنگنه و... منتظر لگدمال کردن  مهدی ترابی از طرف روشــنفکرنماها 

باشید.
پیش بینی کاربران درست از آب درآمد و بخشی از کاربران فضای مجازی، 
رســانه های آن طرفی و چهره های مختلف ورزشــی و سیاسی، حسابی به 
بازیکن جوان پرسپولیســی تاختند. در این میــان یکی از فعاالن فضای 
مجازی، مدعی شــد ترابی این کار را برای معاف شدن از خدمت سربازی 
انجام داده اســت! پس از این، حمالت مجــازی یک بار دیگر باال گرفت و 
کار به جایی رســید که صدای خوِد ترابی هم درآمد و در واکنش به این 
ادعــا گفت: »اگر دنبال معافی بودم کارهای دیگــری انجام می دادم. این 
خوشــحالی ایده خودم بود و مطمئن باشــید که از جایی خط نگرفتم و 
کســی هم به من نگفته بود که چنیــن کاری را انجام دهم. قبل از اینکه 
چنین خوشحالی ای را بعد از گل زدن در نظر بگیرم، فکر همه چیز را کرده 
بودم و می دانســتم که نظرها مثبت و منفی خواهد بود. طبیعتاً خیلی ها 
در صفحــات مجازی واکنش نشــان دادند، اما هجمه هــا و مخالفت ها به 

هیچ عنوان دلسردم نمی کند. من به کاری که انجام دادم اعتقاد داشتم«.
پــس از این، محمدانصاری، هم تیمی ترابی هم برای حمایت از او با انتشــار 
آیه ۱۷9 سوره اعراف در اینستاگرامش نوشت:»آن ها دل هایی دارند که با آن 
نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوش هایی که با آن نمی شنوند«.

 مجازآباد
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ورزش
سپاهان و شهر خودرو کوتاه بیا نیستند

آتش بازی دنیزلی و 
استراماچونی در زمین حریفان

 فیفا پیگیر شکایت ایران 
از بحرین شد

پرویز مظلومی با اینکه یک اســتقاللی قدیمی است 
اما از حرکتی که مهدی ترابی انجام داده بســیار 

خوشحال است و اعتقاد دارد که این عقاید باید 
بیان شود تا سرلوحه کار دیگر جوان ها باشد. 

 مهدی ترابی پس از گلی که به ثمر رساند 
را  او  این حرکت  شادی متفاوتی داشت. 

چه طور ارزیابی می کنید؟
از حرکت این بچه کیف کردم. شادی لذتبخشی بود. 
به ترابی و خانواده اش تبریک می گویم که چنین 
حسی نسبت به نظام کشورش دارد. این بچه نشان 
 داد چه اندازه پخته اســت و اسیر جو سازی ها
نشده و می داند چه حرفی به جوان های هم سن 
و ســالش بزند. چیزی که ترابی روی سینه اش 

نوشته بود را باید با طال نوشت. 
شاید باشــند افرادی که نظرشان با شما 

همسو نباشد. 
ببینید من اعتقاد قلبی ام را گفتم و خوشحالم که یکی 

مانند ترابی آن چیزی که در دلش بود ...

روایت مجازی

افتادن در هچل سوءتفاهم ها
ســیما، رفتارها و شمایل ما در گذشته بیانگر وضعیت ما بود و ما را به آدم ها 
معرفی می کرد، امروز اما شبکه های اجتماعی معرف ما هستند و مردم پیش 
از آنکه ما را ببینند اول با جســت وجو در شبکه های اجتماعی به برداشتی از 
وضعیت ما می رسند. اما شبکه های اجتماعی با ما چه می کنند؟ این روزها همه 
می دانند اســتوری یا داستان در اینستاگرام چیست و چه کاری می کند. شما 
می توانیــد یک تصویر از هر جای دنیا انتخاب کنید و حال آن لحظه خودتان 
را با آن روایت کنید، این تصویر می تواند هر چیزی باشد. مثالً شما می توانید 
تصویر شــنا کردن همراه دلفین ها را در گوشه ای دیگر از جهان انتخاب کنید 
و در کنــار آن جمله ای که با آن حس خودتان را بیان می کنید بنویســید و 
در استوری تان منتشر کنید.هدف شما از انتشار این تصویر همین یک جمله 
اســت و این تصویر از جهتی که شما خواسته اید در خدمت این جمله است 
اما هر نشانه ای بسته به نظام های نشانه ای متعددی قابل تفسیر است. تصویر 
میوه هایی که شما منتشر می کنید یا منظره ای از طبیعت که انتخاب می کنید 
معناهای مختلفی دارد و هر کسی از ظن خود می تواند آن را تفسیر کند. این 
ازدحام ظنون مایه ابتال و بیچارگی ماست. یعنی اگر بخشی از مردم بدگمانی 
و تجســس را به عنوان منش خود برگزیده باشــند دشواری زندگی ما بسیار 
بیشتر می شــود. وقتی یک متن یا تصویر یا صدا منتشر می کنید خودتان را 
در معرض هجوم مفســران قرار داده اید. شما فقط می خواستید با یک تصویر 
شــاد به مخاطبتان از حس لحظه ای خودتان بگویید، اما او به خاطر وضعیت 
خودش با دیدن این نشانه درباره شما داوری می کند و به همین سادگی شما 
در هچل ســوءتفاهم ها افتاده اید. راه نجات این اســت که مجموعه رفتارهای 
خودمان را همیشه با احتیاط بررسی کنیم و در انتشار متون و تصویرها با دقت 
عمل کنیم تا دیگران را به شبهه نیندازیم. اگر کسی پذیرفته است که وجود 
رسانه ای داشته باشد باید مراقبت های خاص این عالم را هم رعایت کند؛ رازها 
و مسائل زندگی شخصی را تا حد امکان در فضای مجازی علنی نکنید چون 
مخاطبان مجازی نمی توانند به درد شما بخورند، فقط آگاهی آن ها مسائل شما 
را پیچیده تر می کند. اگر عکسی از تفریحتان می گذارید عکسی هم از شعائر 
دینی و یا روزهای دشــوار کاری بگذارید تا مجموعه این نشانه ها مخاطبان را 
از شبهه درباره شــما دور کند.سعدی می فرماید: »کس از دست جور زبان ها 
نرست/اگر خودنمای است و گر حق پرست/اگر برپری چون ملک ز آسمان/به 
دامن در آویزدت بدگمان«. خالصه اینکه زیست مجازی بسیار دشوار است و 

هوش و مراقبت های خاص خودش را می طلبد.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها

مهرماه سال 1331، دولت ایران روابط سیاسی با انگلیس را قطع کرد

بیرون کردن روباه پیر

پرویز مظلومی در گفت و گو با قدس:

جمله روی پیراهن ترابی را 
باید با طال نوشت 

1011

 حسین قناعت، تهیه کننده و کارگردان در گفت و گو با قدس: 

سینمای کودک حقش را از اکران می گیرد
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دنیزلی: مقابل نساجی دو رقیب داشتیم
ورزش: مصطفی دنیزلی پس از برتری 4 بر صفر تیم فوتبــال تراکتور تبریز مقابل 
نساجی مازندران اظهار داشت: »یکی از ســخت ترین بازی های که خارج از خانه 
داشــتیم را برگزار کردیم. نساجی تیم جنگنده ای اســت. امروز برای ما دو رقیب 
وجود داشت. یک رقیبمان نساجی بود و دیگر رقیبمان زمین بازی. شاید در طول 
یک سال فقط یک بار در چنین زمینی بازی کنیم و عادت کردن به چنین زمینی 
سخت است. در نیمه اول دور از انتظار من بودیم ولی با شروع نیمه دوم و زدن گل 

اول بازی را بهتر پیش بردیم.«

مهاجری: از مردم قائمشهر عذرخواهی می کنم
ورزش: محمدرضا مهاجری پس از شکست 4 بر صفر تیمش مقابل تراکتور اظهار داشت: » اول 
از همه از مردم قائمشهر یک عذرخواهی بزرگ می کنم. اتفاقی که نباید می افتاد، افتاد. روزی 
که باید می رفتیم نرفتیم، ماندیم ولی این روزها را پیش بینی می کردیم که این اتفاقات می افتد. 
درد ما این است که باید اتفاق بیفتد بعد به دنبال چاره باشیم. باید با مالکین و مدیران باشگاه 
صحبت کنیم.« وی ادامه داد: ما دو نیمه متفاوت داشتیم، با بچه ها هم که در این دو هفته کار 
کردیم گفتیم که تفاوت ما تجربه است. ما تا قبل از اینکه گل بخوریم بازی را خوب مدیریت 
کردیم، موقعیت و زمان داشتیم. در 4 متری و 10 متری گل نزدیم و از 35 متری گل خوردیم. 

کی روش به فساد مالی متهم شد!
ورزش: به نقل از pulzo، چند وقتی است کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال 
کلمبیا با فدراسیون فوتبال این کشور دچار مشکل جدی شده و علت اصلی آن دعوت 
نکردن خامس رودریگز به تیم ملی در بازی مقابل الجزایر است.اما حاال فدراسیون فوتبال 
این کشور در افشاگری جدید خود، کی روش را یک فرد دالل معرفی کرده و بر این باور است 
که این سرمربی به همراه یک مدیر برنامه  ایرانی در برگزاری بازی های دوستانه برای تیم 
ملی این کشور نقش دارد.چند روز پیش یک مسئول ورزشی کلمبیایی کی روش را فردی 

عوام فریب معرفی کرده بود که با مصاحبه هایش مردم را به شکلی نادرست قانع می کند.

کنعانی زادگان: سیدجالل از اسطوره های پرسپولیس است
ورزش: محمدحسین کنعانی زادگان با اشاره به برد پرسپولیس مقابل پیکان به رادیو تهران 
گفت: پرسپولیس اسکلت خود را حفظ کرده است و بازیکنان خوبی هم به تیم اضافه کرده. 
خدا را شکر بازی خوبی مقابل پیکان انجام دادیم و سه امتیاز را از آن خود کردیم. ان شاءاهلل این 
روند ادامه دار باشد. وی درباره نیمکت نشینی سیدجالل حسینی و بازی کردن وی در دقایق 
پایانی نیمه دوم، تأکید کرد: آقا سید یکی از اسطوره های تیم ماست. از زمانی که به تیم ملی 
اضافه شدم، سیدجالل بود و تجربه زیادی از او یاد گرفته ام چه در تیم ملی و چه در پرسپولیس. 

خوشحالم که او شرایط بازی کردن پیدا کرده است. از بازی کنار سید جالل لذت بردم. 

سینا حسینی: عملکرد برخی مجریان تلویزیونی در 
برهه کنونی نشان دهنده این واقعیت تلخ است که آن ها 
برای پیمودن راه طوالنی برای کســب شهرت به سراغ 
سخیف ترین شیوه ها می روند و با نگاهی تمسخرآمیز به 
افراد سرشناس جامعه متلک و کنایه می گویند تا با این 
روش نام آن ها به عنوان یــک چهره جنجالی در فضای 
مجازی همه گیر شــود. برای این طیف مهم نیست که 
شــکل واکنش های مخاطبان به چه ترتیبی باشد بلکه 
هدف اصلی مطرح شدن به شــکل کلی است از این رو 
می بینیم یک روز در رسانه ملی مجری تازه وارد لوگوی 
باشگاه استقالل را هدف تمسخر قرار می دهد و روز دیگر 

کارنامه گلزنی علی دایی را!
نمونه بارز این اتفاق را می توان در کارنامه فردی چون 
علیرضا علیفر، علی ضیا و حامد طالبی مشــاهده کرد 
که با گاف های عجیب و غریب توانستند در شبکه های 

اجتماعی به عنوان مجریان خبرساز لقب گیرند!
اما عملکرد مجــری تازه واردی چون کلهــر در برنامه 
صبحگاهی شبکه سوم ســیما فراتر از حد انتظار است. 
نخستین بار که وی با لحنی تمسخرآمیز درباره باشگاه 
اســتقالل صحبت کرد، مدیران باشــگاه اســتقالل و 
هواداران این تیم واکنش تندی نشان دادند تا او از رفتار 

خود اظهار ندامت و پشیمانی کند.
پس از ایــن ماجرا تصور می رفت پرونده شــوخی های 
تحقیرآمیز مجریــان تلویزیونی پایان یابــد اما تکرار 
این رفتار از ســوی مجری جنجالی و شوخی با بازیکن 
افسانه ای فوتبال ایران این واقعیت را نشان داد این رفتار 
پایان ناپذیر اســت. همان طور که انتظار می رفت علی 
دایی به این اتفاق واکنش نشان داد و خواستار برخورد با 

این رفتارها از سوی مسئوالن نظارتی شد. البته مجری 
مذکور دوباره پروژه عذرخواهی روی آنتن رسانه ملی را 
کلید زد و از علی دایی دلجویی کرد اما در این بین کنایه 
او به منتقدان این رفتار جالب توجه بود به شکلی که وی 

منتقدانش را محکوم به جریان سازی کرد!
بدون تردیــد اگر نظــارت کافی بر عملکــرد مجریان 
تلویزیونی وجود داشت هرگز چنین رفتارهایی از سوی 
مجریان بی تجربه رسانه ملی رخ نمی داد. شاید در نگاه 
نخست شــوخی با کاراکترهای مشــهور و چهره های 
شناخته شده در رســانه ها در تمام دنیا امری عادی و 
مرسوم باشد اما رعایت مرزهای ادب نقش تعیین کننده 

ای در این رخداد اجتماعی ایفا می کند.
برخوردهای سلیقه ای مجریان و درآمیخته شدن عالیق 
رنگی آن ها در نوع بیان ســرآغاز بروز این مشــکالت 
است! مجری تازه وارد هیچ یک از دوره های تخصصی 
اجرا در رســانه ملی را پشت سر نگذاشــتند و بعضاً به 
واسطه ســابقه مطبوعاتی که در کارنامه دارند مجوز 
حضور در برنامه های تلویزیونی را پیــدا کردند از این 
رو همچنان تصور می کنند در فضای رســانه مکتوب 
فعالیت می کنند، در حالی که فضای فعالیت در رسانه 
دیدار و شنیداری با رسانه های مکتوب و نوشتاری کاماًل 

متفاوت است.
اگر درک و شناخت کافی مجریان از جایگاه رسانه ملی 
اصولی و دقیق بود آن ها هرگز واژه هایی از این قبیل را 
در ادبیات گفتاری خود به کار نمی بردند اما متأسفانه 
نبود نظارت کافی سبب شــده هر روز هجمه به رسانه 
ملی به واسطه رفتارهای آماتور مجریان شکل بگیرد تا 

تلویزیون آماج حمالت تند و تیز قرار گیرد.

امیرمحمد سلطان پور: پس از چند هفته وقفه، امشب هفته 
سوم از دور گروهی رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا 
در نقاط مختلف این قاره ادامه پیدا خواهد کرد تا دور رفت 
گروه های چهار گانه A،B،C و D به پایان برسد. در زیر این 

بازی ها را بررسی می کنیم:
گروهA؛سرنوشتزیزودردستانترکها

شاید تا همین چند وقت پیش باور اینکه سرنوشت اسطوره 
فرانسوی رئالی ها قرار است در اســتانبول رقم بخورد، برای 
هیچ کس قابل باور نبود. اما سریالی از عدم موفقیت ها که از 
فصل گذشته ادامه پیدا کرده و این فصل در لیگ قهرمانان اروپا، 
محفل اصلی ادعای رئال مادرید ادامه پیدا کرده است سبب 
شده که زین الدین زیدان در خطر شدید اخراج قرار بگیرد. 
کهکشانی ها که آخرین بار با زیزو ســه جام پیاپی را در اروپا 
بدست آورده اند با حضور دوباره وی بر روی نیمکت این تیم 
به هیچ عنوان شروع خوبی را در این رقابت ها سپری نکردند. 
سپیدپوشان در بازی نخست شکست سنگین 3برصفر را در 
مقابل پاریس متحمل شدند و در بازی دوم در خانه به زحمت از 
بروژ یک امتیاز گرفتند تا در قعر جدول گروه جای داشته باشند. 
بسیاری از منابع خبری اعالم کرده اند که شکست احتمالی در 
بازی امشب مقابل گاالتاسرای در استانبول پایان کار زیدان به 
عنوان سرمربی خواهد بود.در بازی دیگر این گروه پی اس جی 

در بلژیک میهمان بروژ خواهد بود.
گروهB؛بایرنبهدنبالقطعیکردنصعوددرگامسوم

این گروه با یکه تازی غول آلمانی از همان ابتدا همراه بوده 
است. بایرن مونیخ همان گونه که پیش بینی می شد شروع 
قدرتمندانه ای در بازی های این فصل اروپایی خود داشته 
و حریفانش یعنی ستاره سرخ بلگراد و تاتنهام را در مونیخ 
و لندن در هم کوبیده است. شــاگردان کوواچ امشب در 
آتن خواهند بود تا مقابل المپیاکوس صف آرایی کنند و در 
صورت کسب سه امتیاز می توانند از همین حاال با احتمال 

بسیار زیاد خیالشان راحت باشد که بلیت حضور در مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان را بدست آورده اند.در دیگر بازی این 
گروه نیز تاتنهام فینالیست فصل گذشته مسابقات که از دو 
بازی ابتدایی خود تنها یک امتیاز بدست آورده برای اینکه 
به مســیر موفقیت برگردد باید در وایت هارت لین حتماً 

ستاره سرخ را شکست دهد.
گروهC؛یکبازیآساندیگربرایسیتی؟

درست اســت که شــاگردان گواردیوال در فصول گذشته 
همیشه از موهبت قرعه های آسان در دور گروهی بهره مند 
شده اند اما این نکته را نباید فراموش کنیم که هیچ گاه در 
درست انجام دادن کار خود تعلل نکرده و فرصتی به شگفتی 
آفرینی تیم های دیگر گروه نمی دهند. آن ها دراین فصل نیز 
با همین فرمان ادامه داده و پس از دم تیغ گذراندن شاختار 
و دیناموزاگرب حاال میزبان آتاالنتا خواهند بود. تیم سوم 
سری آ در فصل گذشته نتوانسته مانند ایتالیایی ها، در اروپا 
کسی را غافلگیر کند و در دو بازی ابتدایی خود دو شکست 
بد را متحمل شده و امشب در ورزشگاه اتحاد شب طوالنی را 
در پیش رو خواهد داشت. در دیگر بازی این گروه از ساعت 
20:25 شاختار در دونتسک میزبان دیگر تیم سه امتیازی 

این گروه یعنی دینامو زاگرب خواهد بود.
گروهD؛اتلتیکوویووهبهدنبــالجداکردنخوداز

سایرین
با تساوی دو مدعی اصلی این گروه در بازی نخست مقابل 
یکدیگر و چهار امتیازی بودن آن ها، تیم لوکوموتیو مسکو 
با ســه امتیاز خود را به آن ها نزدیک کــرده و اکنون وقت 
آن اســت که یوونتوس و اتلتیکو مادرید خود را از این تیم 
روسی جدا کنند. در نخستین بازی امشب از ساعت 20:25 
اتلتیکومادرید در وندا متروپولیتانــو میزبان بایرلورکوزن 
است و از 22:30 یوونتوس در آلیانز آرنای تورین به مصاف 

لوکوموتیو می رود.

جواد رستم زاده:هفته هفتم رقابت های لیگ برتر با آتش 
بازی تراکتورسازی و استقالل و ادامه صدرنشینی سپاهان 
به پایان رسید. دیروز شهرخودرو هم در اصفهان به پیروزی 

رسید تا مدعی باقی بماند.

بارانگلدرشهرخسته
در شهر خسته مردان دنیزلی در بازی توفانی موفق شدند با 
نتیجه 4 بر صفر نساجی را شکست دهند و باال نشینی خود 
را حفظ کنند. در این بازی مردان مهاجری غافلگیر شدند و 
نتوانستند جلوی میهمان و تماشاگران خودی نمایش قابل 
قبولی داشته باشند. گل های تراکتور در این بازی را میمبال 
در دقیقه 52، ساسان انصاری در دقایق 61 و 63 و سوگیتا 
در دقیقه 85 به ثمر رساندند. شاگردان دنیزلی همچنین در 
این بازی توانستند برای هفتمین بازی پیاپی دروازه تیم شان 
را بسته نگه دارند و 17 امتیازی شوند. تماشاگران خشمگین 
تیم نساجی که از شکست سنگین تیم خود بسیار عصبانی 
بودند  به شدت رضا مهاجری و تیم نساجی را مورد تشویق 
قرار دادند تا مشخص شود آن ها از نحوه بازی تیم خود با این 
امکانات و توان مالی راضی هستند و فقط یکی از مالکان این 

تیم را مقصر اصلی شکست می دانند .

استقاللوگلزنیمدافعانش
در تهران و در شهر قدس استقالل موفق شد در ادامه روند 
رو به رشــد خود با نتیجه 4 بر صفر سایپا را شکست دهد. 
دیروز البته نارنجی پوشان با سرمربیگری ابراهیم صادقی 
توانستند با میانگین سنی 22 سال، جوانترین تیم تاریخ 
لیگ برتر لقب گیرند.اســتقاللی ها که این روزها از لحاظ 
روحی هم در شــرایط خوبی دارند در نیمه اول با تک گل 
عارف غالمی به رختکن رفتند و در نیمه دوم در بازی توفانی 
و با گل های دانشگر و غفوری )از روی نقطه پنالتی( و سجاد 

آقایی تیر خالص را بر پیکر ســایپای جوان شلیک کردند. 
گل سوم استقالل با ضربه وریا غفوری در شرایطی بدست 
آمد که آبی های تهرانی بعد از مدت ها موفق شدند با ضربه 
پنالتی به گل برسند.استقالل البته جمعه در تبریز به مصاف 
تراکتورسازی می رود که آزمونی سخت برای استراماچونی 

خواهد بود. 

سهامتیازشیرینازاصفهان
تیم های ذوب آهن و شهرخودرو مشهد در ورزشگاه فوالد 
شهر به مصاف هم رفتند که تیم یحیی گل محمدی توانست 
با یک گل میزبان را شکست دهد و با سه امتیاز شیرین به 
مشهد برگردد. در دقیقه 42 دیدار، توپ به سروش رفیعی 
رسید و این بازیکن بعد از یک سر توپ زیبا، مدافع روبه روی 
خود را محو کرد و با یک سانتر دیدنی و دقیق، قاسمی نژاد 
را در موقعیت فوق العاده قرار داد تا این بازیکن با یک ضربه 
سر محکم دروازه یوسف بهزادی را باز کند. شهر خودرو با این 

پیروزی با 16 امتیاز در کورس صدرنشینی باقی ماند.

پیروزیراحتصدرنشین
اما در ســیرجان و در اولین بازی که جاللی روی نیمکت 
نشسته بود سپاهان به یک پیروزی راحت دو بر صفر دست 
یافت تا صدر را همچنان در اختیار داشته باشد. سپاهان در 
این دیدار دو بار با پاس گل های محمد محبی به گل رسید 
که یکی در دقیقه 27 با ضربه سجاد شهباززاده به گل تبدیل 
شد و یکی در ثانیه های پایانی بازی با ضربه علی قربانی که 
به عنوان یار جایگزین وارد زمین شــده بود. با این پیروزی 
سپاهان 3 امتیاز دیگر به حساب خود واریز کرد تا 17 امتیازی 
شود. در آخرین بازی هفته هفتم نیز نفت مسجد سلیمان با 
یک گل شهرداری بوشهر را شکست داد تا شاگردان مهدی 

تارتار به سه امتیاز ارزشمند این بازی دست پیدا کنند.

ورزش: وضعیت لیگ برتر والیبال کماکان مبهم و پیچیده 
است و سرنوشــت تیم های آن مشخص نیست. سازمان 
لیگ در ماه های اخیر چند بار زمان تسویه حساب تیم ها 
را به تعویق انداخت تا شــاید تیم های بیشــتری برای 
حضور در لیگ برتر اعالم آمادگی کنند، اما این بیانیه ها 
و تهدید ها چندان کارســاز نبود و تیم هــا هر زمانی که 
خودشان صالح دانستند برای تسویه حساب اقدام کردند.

حاال قرعه کشــی لیگ والیبال که قرار بود در تابستان و 
اواخر مردادماه برگزار شــود پس از چند مرحله تعویق 
قرار است آخر این هفته انجام شود. در حالی که پیشتر 
تاریخ آغاز لیگ برتــر والیبال 8 آبان اعالم شــده بود با 
برگزاری قرعه کشــی لیگ برتر والیبال تیم های تمرین 
کرده و تمرین نکرده طلبکار و غیر طلبکار تکلیف خود 

را خواهند دانست. 

فقطهشتتیم
به گفته مسئوالن سازمان لیگ تاکنون تیم های پیکان، 
سایپا، کاله و شهرداری ارومیه تسویه حساب های خود را 
انجام داده اند تا به همراه تیم های سپاهان، گنبد، فوالد 
ایرانیان ســیرجان و راهیاب ملل مریوان هشت تیمی 
باشند که می توانند در لیگ برتر باشگاه های کشور حضور 
پیدا کنند. این در حالی است که ظاهراً اعالم شده سایر 
تیم ها هر زمانی بدهی های خود را تسویه کنند، می توانند 

در قرعه کشی لیگ حاضر شوند.
منوچهر پورحسن سرپرست سازمان لیگ والیبال درباره 
زمان قرعه کشــی لیگ برتر والیبال گفــت: رقابت ها از 
8 آبان آغاز می شــود و در حال حاضر هشت تیم آماده 
هســتند. در صورت تسویه حســاب دیگر باشگاه ها، به 
تیم های حاضر در لیگ اضافه خواهد شــد. سرپرســت 
سازمان لیگ فدراسیون والیبال  از تسویه حساب تیم های 

پیکان و سایپا و کاله خبرداد و گفت: خاتم اردکان و پیام 
خراسان هم تاکنون پا پیش نگذاشته اند و دو سه تیم هم 
در حال خرید سهمیه لیگ برتر هستند، با این حال تعداد 
تیم هایی که تسویه حساب خود را انجام داده اند و حاال 

می توان لیگ را با هشت تیم هم برگزار کرد.

خاموشیپیام
در مشهد البته اوضاع چندان خوب نیست. پیام تمرین 
می کند اما اسپانسر ندارد. حتی مدیرکل هم در نشست 
خبری اخیر بر ایــن نکته تأکید کرد کــه با وجود همه 
رایزنی هــا هنوز حامی مالــی اصلی پیام پیدا نشــده و 
شهرداری هر کمکی را منوط به مشخص شدن یک حامی 

مالی قوی کرده است.
مدیرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی در پاسخ به 
شرایط تیم والیبال پیام گفت: ما هم نگران وضعیت تیم 
والیبال خراسان هســتیم راهکارهای مختلفی در نظر 
گرفتیم تا بتوانیم این تیم را در لیــگ برتر حفظ کنیم 
که هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیدیم. شیطنت هایی هم 
صورت گرفته که سبب شده برخی از اسپانسرهایی که 

قرار بود پای کار بیایند، از تصمیم خود منصرف شوند.

لیگزیرذرهبینکوال
خوش خبر، سرپرست تیم ملی با اشاره به اینکه کوالکوویچ 
مســابقات لیگ را خواهد دید گفت: اردوهای تیم ملی از 
اواخر آذرماه برگزار می شود اما کوالکوویچ زودتر به ایران 
می آید و رقابت های لیگ را از نزدیک تماشا خواهد کرد و 
حتماً 16 بازیکن داخلی از مسابقات لیگ انتخاب خواهند 
شــد. آنالیز بازی ها و ویدئوها نیز در اختیار سرمربی تیم 
ملی قرار خواهد گرفت. کوالکوویچ شخصاً در ایران حاضر 

و مسابقات لیگ را تماشا خواهد کرد.

روزگار پر چالش صدا و سیما

مجریانیکهمرزهایشوخیوتوهینراجابهجاکردند
امشب ادامه دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا

آخرینفرصتزیدان
سپاهان و شهر خودرو کوتاه بیا نیستند

آتشبازیدنیزلیواستراماچونیدرزمینحریفان
قرعه کشی لیگ والیبال با هشت تیم 

ازمشهدپیامیمخابرهنشد

ورزش: باشگاه پرسپولیس در فصل نقل وانتقاالت اقدام به جذب 
بازیکنی از برزیل کرد که به نوعی می توان گفت گران ترین بازیکن 
تاریخ این باشگاه است. جالب اینکه کمیته نقل وانتقاالت باشگاه 
پرسپولیس متشکل از ایرج عرب، علی رغبتی و محسن خلیلی در 
حالی اقدام به جذب این بازیکن کردند که تقریباً دو ماه برای جذب 
بازیکن جدید وقت گذاشتند. البته گابریل کالدرون هم در نهایت 

اعالم کرد این کمیته در واقع گزینه نهم وی را جذب کرده است.
جونیور براندائو در بازی  هایی که در ایــن فصل به میدان رفته به 
خوبی نشان داده است که در سطح پرســپولیس نیست و جالب 
اینکه کالدرون در آخرین صحبت هایش در مورد این بازیکن مدعی 
شد که چون چند بازیکن تیمش شرایط بازی نداشتند مجبور به 
استفاده از جونیور شد و در بین دو نیمه هم او را به خاطر عملکرد 

ضعیفش تعویض کرد.
زمانی که بحث انتقال جونیور به پرسپولیس مطرح شد خیلی ها 
این اعتقاد را داشــتند که ایــن بازیکن بعد از یــک فصل کامل 

نیمکت نشــینی در لیگ بلغارســتان که لیگ 
کاماًل معمولی اســت نمی توانــد خریدی 

مناسب برای قهرمان فصل گذشته لیگ 
ایران باشــد، اما کمیتــه نقل وانتقاالت 
پرســپولیس بدون توجه به این مسائل 
این بازیکن را با قیمت گزاف جذب کرد. 
بدون شک باشــگاه پرسپولیس در هیچ 
مقطعی مبلغ 575 هــزار دالر برای یک 

بازیکن هزینه نکرده است که این اتفاق در 
زمان مدیریت عرب در پرسپولیس رخ داد.

محمدحســن انصاری فرد که  در جریان بازی 
پرســپولیس - پیکان در جایــگاه در حال 
تأسف خوردن از عملکرد جونیور در زمین 
مسابقه بود درباره قرارداد سنگین وی و 
بازی اش گفت از مدیریت قبل و کالدرون 
ســؤال کنید در حالی که برای او واقعاً 
عجیب است چطور برای چنین بازیکنی 
این رقم هزینه شده است. به خاطر همین 
مسئله هم باشگاه پرسپولیس به دنبال راه 
حلی بــرای توافق با جونیور و فســخ قرارداد 

اوســت، اتفاقی که اگر تا قبل از نیم فصل رخ ندهد در آن مقطع 
حتماً عملی خواهد شــد. به ویژه اینکه کالــدرون از انصاری فرد 
خواسته برای لیگ قهرمانان مهاجم به مراتب با کیفیت تری نسبت 
به جونیور می خواهد. سرمربی پرسپولیس درباره عملکرد جونیور 
و موقعیت ســازی ســخت تیمش در زمان حضور او گفت: »من 
مسئول تیم هستم و وقتی دیدم جونیور راندمان ندارد او را تعویض 
کردم. من موافق نیستم که تیم بی نظم است. جونیور نتوانست از 
فرصت هایی که در اختیارش بوده استفاده کند و ادامه این روند 

نگران کننده است برای ما.«
به هرحال باید دید انصاری فــرد می تواند با جونیــور برای قطع 
همکاری به توافق برسد یا اینکه باشگاه پرسپولیس به مانند خیلی 
دیگر از بازیکنان خارجی بی کیفیتی که داشت محکوم به پرداخت 
کل حق و حقوق او خواهد شــد. در این میان شــاید تا نیم فصل 
طوری با جونیور در پرسپولیس برخورد شود که خودش رفتن را 

به ماندن ترجیح دهد.

ورزش: روز دوم از پانزدهمین دوره مســابقات ووشــو 
قهرمانی جهان از دیروز در شــانگهای چین برگزار شــد 
و شــهربانو منصوریان و مریم هاشمی با برتری در دیدار 
پایانی به مدال طال دســت یافتند و الهــه منصوریان نیز 

فینالیست شد.
در دیدار پایانی وزن 70 کیلوگرم ســاندا بانوان، شــهربانو 
منصوریان با برتری اختالفی 12 امتیاز از ســد کریستینا 
اولیورا از برزیل گذشــت تا پنجمین مدال طالی خود در 

مسابقات جهانی را کسب کند.
منصوریان برای حضور در دیدار پایانی، پس از استراحت در 
دور نخست، در دیدار نیمه نهایی کریستینا نورازووا از روسیه 

را مغلوب کرد و فینالیست شد.
همچنین در دیدار پایانی وزن 75 کیلوگرم، مریم هاشمی 
با برتری مقابل پونام از هند به مدال طال دست یافت و برای 

پنجمین بار قهرمان جهان شد.
اما در وزن 65 کیلوگرم، الهه منصوریان در دیدار نیمه نهایی 
برابر لیدا سلماح از لبنان به برتری دست یافت و فینالیست 
شــد. منصوریان در راند دوم این دیدار حریف خود را ناک 

اوت کرد.
او پیش از این و در نخستین دیدار خود حریف از فرانسه را 
شکست داده بود. منصوریان امروز برای کسب مدال طال به 

مصاف اژه شاکر از ترکیه می رود.

پرویز مظلومی در گفت و گو با قدس:

جملهرویپیراهنترابیرابایدباطالنوشت
حمیدرضا عرب: پرویز مظلومی با اینکه یک اســتقاللی 
قدیمی است اما از حرکتی که مهدی ترابی انجام داده بسیار 
خوشحال است و اعتقاد دارد که این عقاید باید بیان شود تا 

سرلوحه کار دیگر جوان ها باشد. 

 مهدی ترابی پس از گلی که به ثمر رســاند شادی 
متفاوتی داشــت. این حرکت او را چه طور ارزیابی 

می کنید؟
از حرکت این بچه کیف کردم. شادی لذتبخشی 
بود. به ترابی و خانواده اش تبریک می گویم که 
چنین حسی نسبت به نظام کشورش دارد. 
این بچه نشــان داد چه اندازه پخته است و 
اسیر جو سازی ها نشده و می داند چه حرفی به 

جوان های هم سن و سالش بزند. جمله ای که 
ترابی روی پیراهنش نوشته بود را باید با 

طال نوشت. 

شاید باشند افرادی که 
نظرشان با شما همسو 

نباشد. 
ببینید من اعتقاد قلبی ام 
را گفتم و خوشحالم که 
یکی ماننــد ترابی آن 
چیزی که در دلش بود 

را عیان کــرد. به اعتقاد 
من جوان هایــی که مانند 

ترابی هستند، نباید آن چیزی که 

در دلشان هست را پنهان کنند. من معتقدم که هیچ کس جز 
خودمان دلمان به حال این کشور نمی سوزد. هیچ عنصر خارجی 
نمی تواند راه نجات این کشور باشد. ما باید خودمان این کشور را 

بسازیم و مشکالت را از پیش رو برداریم.

فکر نمی کنید هواداران استقالل به خاطر حمایت از 
یک پرسپولیسی از شما دلخور شوند.

)می خندد( نه هرگز این اتفاق نمی افتد. این یک موضوع 
خاص است که من نســبت به آن واکنش نشان 
دادم. از کار این بچه واقعــاً لذت بردم. امیدوارم 
فشارها از روی دوش مردم برداشته شود. مردم 
ما نشــان دادند بسیار تســلیم ناپذیرند. شک 
ندارم که روزهای روشــنی در انتظار این کشور 

خواهد بود. 

شــرایط اســتقالل را 
چه طور پیــش بینی 

می کنید؟
بایــد ببینــم درادامه چه 
اتفاقاتی رخ می دهد. همه 
چیز بســتگی بــه نتایج 
دارد. استقالل قدری بهتر 
شده اما این کافی نیست. 
اســتقالل باید تیم بهتری 
باشــد و هوادارانش را شــاد 
کند. استقالل نیاز به زمان 

دارد.

ضد  حمله

فیفا پیگیر شکایت ایران از بحرین شد
ورزش: به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی اقدام سخیف جمعی 
از تماشاگران بحرینی در هنگام پخش سرود مقدس جمهوری اسالمی ایران 
در منامه و در ابتدای بازی تیم ملی فوتبال کشورمان برابر بحرین، فدراسیون 
فوتبال ایران نامه ای در تاریخ 16 اکتبر به فدراسیون جهانی فوتبال ارسال 
کرد. با اعالم دپارتمان امور بین الملل این شــکایت اعالم وصول شده و در 

مرحله بررسی و پیگیری قرار گرفت.

مهاجم تیم فوتبال جوانان به پرسپولیس پیوست
ورزش: آریا برزگر بازیکن تیم فوتبال جوانان ایران با عقد قراردادی سه ساله 
به تیم فوتبال پرسپولیس ملحق شد. آریا برزگر دیروز پس از نهایی شدن 
توافقات و موافقت باشگاه خلیج فارس شیراز در باشگاه پرسپولیس حضور 
یافت و قرارداد را امضا کرد. برزگر تاکنون بیش از  25 گل در  تیم  جوانان به 
ثمر رسانده است. آریا در تورنمنت کافا)غرب آسیا( با چهار گل به مقام آقای 

گلی دست یافته بود.

بازگشت کامیابی نیا به تمرینات پرسپولیس 
ورزش: کمال کامیابی نیا بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که به دلیل جراحی 
کتف حدود دو ماه از تمرینات تیمش دور بود، دیروز در ورزشــگاه شهید 
کاظمی حضور پیدا کرد.کامیابی نیا ابتدا توسط پزشکان تیم پرسپولیس مورد 
معاینات دقیق قرار گرفت و سپس تمرینات خود را با هماهنگی کادر پزشکی 
تیم، آغاز کرد. این بازیکن در ادامه زیر نظر والنسیا مربی بدنساز پرسپولیس 
قرار گرفت و در زمین چمن تمرینات ویژه ای را انجام داد تا هر چه سریع تر 

بتواند کار با توپ را آغاز کند.

 رقابت دو ایرانی
برای کسب جایزه بهترین بازیکن هفته قطر

ورزش: دو بازیکن ملی پوش کشورمان نامزد کسب جایزه بهترین بازیکن هفته 
لیگ ستارگان قطر شدند. سایت »استاد الدوحه« قطر با اتمام بازی های هفته 
هفتم لیگ ستارگان قطر پنج بازیکن نامزد کسب جایزه بهترین بازیکن هفته را 
معرفی کرد.کریم انصاری فرد، مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه السیلیه 
و رامین رضاییان، مدافع ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه الشحانیه جزو این 
نامزدها هستند. هر دو بازیکن ایرانی در این هفته برای تیمشان گلزنی کرده بودند.

محرومیت غالمی هم در روز بازی لغو شد!
ورزش: با توجه به درخواست باشگاه استقالل تهران مبنی بر تعلیق باقیمانده 
اجرای محرومیت دو جلسه عارف غالمی، کمیته استیناف پس از بررسی 
پرونده اعالم کرد: »با توجه به اجرای یــک دوم  دوران محرومیت و فقدان 
محکومیت  قطعی سابق با توجه به ماده 107 مقررات انضباطی  قرار تعلیق 
یک جلسه محرومیت باقیمانده تا پایان فصل ورزشی جاری را صادر کرد. در 
صورتی که در مدت تعلیق مرتکب هرگونه تخلف منجر به محکومیت قطعی 
شود مجازات معلق اجرا خواهد شد«. اما نکته جالب اینکه لغو محرومیت 
عارف غالمی مانند شجاع خلیل زاده مدافع پرسپولیس دقیقاً در روز بازی 

این دو تیم با حریفانشان لغو شد!

 عملکرد فوق العاده نکونام و فوالد
در بازی های خارج از خانه

ورزش: تیم فوتبال فوالد در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر بار دیگر به یک 
پیروزی خارج از خانه دست یافت تا این تیم دارای بهترین عملکرد از این 
لحاظ باشد. به گزارش مهر اوج هنر تیِم نکونام در این فصل امتیاز گرفتن در 
بازی های خارج از خانه است. فوالد تاکنون چهار بار خارج از خانه به میدان 
رفته که حاصل این چهار بازی سه پیروزی و یک مساوی است. شاگردان 
نکونام در این بازی ها 6 بار گل زده و سه بار گل خورده اند و جمعاً 10 امتیاز 

گرفته اند تا دارای بهترین عملکرد در بازی های خارج از خانه باشند.

قلی زاده در تیم هفته بلژیک
ورزش: یکشنبه شب شالروا در شرایطی و پس از سه هفته ناکامی موفق 
به کسب هر سه امتیاز بازی در یک مسابقه خارج از خانه شد که قلی زاده و 
کاوه رضایی هر دو برای نخستین مرتبه به صورت همزمان در ترکیب اصلی 
حضور داشتند و در پایان همراه تیمشان با پیروزی 3 بر صفر از زمین مسابقه 
خارج شدند. در این پیروزی ارزشمند که شالروا را 15 امتیازی کرد و به رتبه 
9 جدول رده بندی فرستاد، علی قلی زاده نقش تأثیرگذاری داشت. هافبک 
ملی پوش تیم شالروا در این مسابقه پاس گل های اول و دوم را فراهم کرد و گل 
سوم هم روی حرکتی که او آغاز کرده بود و پس از سرنگونی توسط مدافعان 
حریف با پافشاری سایر هم تیمی هایش به ثمر نشست ثبت شد تا به این 

ترتیب قلی زاده در تیم منتخب لیگ بلژیک قرار بگیرد.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
اتلتیکومادرید - بایرلورکوزن

سهشنبه 30 مهر- ساعت: 20:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
یوونتوس - لوکوموتیو مسکو

سهشنبه 30 مهر- ساعت: 22:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
گاالتاسرای - رئال مادرید

سهشنبه 30 مهر- ساعت: 22:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

ایران نایب قهرمان قایقرانی ماراتن آسیا شد
ورزش: مسابقات ماراتن قهرمانی آسیا 24 تا 28 مهرماه در شائوشینگ 
کشور چین برگزار شد. این رقابت ها به پایان رسید و پس از اعالم نتایج 
تیمی تیم ایران پس از کشور میزبان مقام نایب قهرمانی را بدست آورد.

این رقابت ها در مواد کایاک و کانو و در بخش بانوان و آقایان به صورت تک 
نفره و دونفره برگزار شد و در نهایت تیم چین عنوان قهرمانی را کسب کرد.

تیم ایران نیز پنج مدال در این رقابت ها کسب کرد.
دو مدال طال توســط صادق زمانی و سه مدال برنز توسط ایلیا نادرنژاد، 
محمدرضا صیاد مؤمن و تیم کایاک دونفره ایلیا نادرنژاد و محمدرضا صیاد 

مؤمن ایران را به مقام نایب قهرمانی این رقابت ها رساند.

لیگ برتر کشتی
مشهدی ها در خرم آباد به روی تشک می روند

ورزش: دو دیدار از هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور در 
گروه ب، امروز در شهرهای ساری و خرم آباد برگزار می شود.

دیدار حساس بین تیم های رعد پدافند ساری و دانشگاه آزاد اسالمی که 
از کشتی گیران مطرح داخلی و خارجی بهره می برند از ساعت 17 امروز 
در شهر ساری برگزار می شود. این دو تیم در هفته نخست این رقابت ها به 
ترتیب مقابل تیم های هیئت کشتی خرم آباد و »تا ثبت جهانی توس« به 
پیروزی رسیدند و این دیدار برای این دو تیم از اهمیت خاصی برخوردار 
است.دیگر دیدار این هفته نیز بین تیم های هیئت کشتی خرم آباد و تا 
ثبت جهانی توس از ساعت 17 امروز در خرم آباد برگزار می شود که این 
دیدار نیز از اهمیت خاصی برای دو تیم برخوردار است. تیم خرم آباد به 
دلیل میزبانی از این رقابت ها به دنبال کسب یک پیروزی در خانه است و 
تیم تا ثبت جهانی توس که از کشتی گیران مطرحی نیز بهره می برد به 

دنبال نخستین پیروزی خود در لیگ برتر کشتی آزاد است.

تکلیف میزبان جام جهانی کشتی مشخص شد
پایتخت به جای ماهشهر

ورزش: مدتهاست بحث میزبانی رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در 
ماهشــهر مطرح بود که البته پس از چندی اعالم شد ممکن است محل 
برگزاری این رقابت های بین المللی با توجه به نظر اتحادیه جهانی کشتی 
تغییر کند. به هر حال تکلیف شهر میزبان این دوره از رقابت های جام جهانی 
کشتی فرنگی با اعالم حسن رنگرز سخنگوی فدراسیون کشتی مشخص 
و تهران به عنوان میزبان این مسابقات معرفی شد.رقابت های جام جهانی 

کشتی فرنگی در سال 2019  در روزهای 9 و 10 آذرماه برگزار خواهد شد.

امروز ایران- کویت در هندبال انتخابی المپیک 
ورزش: تیم ملی هندبال ایران عصر یکشــنبه در دومین بازی خود از 
رقابت های انتخابی المپیک 2020 مقابل بحرین به میدان رفت و در یک 
بازی سخت و نزدیک با نتیجه 29 بر 26 شکست خورد. بحرین با پیروزی 
مقابل ایران صعود خود را به مرحله دوم انتخابی المپیک قطعی کرد. ایران 
در نخستین دیدار خود تیم قدرتمند کره جنوبی را با نتیجه 28 بر 27 
شکست داده بود.ملی پوشان ایران  از ساعت 18 و 30 دقیقه امروز  در 

آخرین دیدار خود مقابل کویت به میدان می روند.

ملی پوشان دوچرخه سواری بدون مدال ماندند
ورزش: مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا در کره جنوبی به پایان 
رسید که ایران همانند سال گذشــته هیچ مدالی کسب نکرد. تنها در بخش 
معلوالن، یک مدال نقره نصیب رکابزن ایران در پاراآسیایی دوچرخه سواری شد.

سرنوشت جونیور چه می شود؟

گرانترینبازیکنتاریخپرسپولیسبالیجانسرخها
ووشو قهرمانی جهان

پنجمین طال  بر گردن هاشمی و منصوریان

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 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى/برابر راى شماره 1398/07/08-139860306010001938  س
هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــارض متقاضى خانم  ــان تصرفات مالكانه بالمع ــد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچ ــتقر در واح مس
ــدانگ  ــنامه 4121 صادره از قوچان در شش ــماره شناس مژگان اصغرزاده فرزند نوروزعلى بش
ــماره 168 اصلى واقع در  ــمتى از پالك ش ــاحت 90,32 مترمربع در قس يك باب خانه به مس
ــمى  ــطه از مالكان رس ــان  واقع در اراضى كالته جانقلى   خريدارى مع الواس ــش دو قوچ بخ
آقايان شاهباز و رجبعلى فرخى فرخانى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــدت يك ماه از تاريخ  ــيد، ظرف م ــليم و پس از اخذ رس ــاه اعتراض خود را به اين اداره تس م
ــت در صورت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس ــليم اعتراض، دادخواس تس
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 

1398114406010000078(آ9808800)
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/30

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

 
اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام

هيات 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 برابر راى شماره 139860306007000450
ــى اراضى و  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــات اول/دوم    موض -98/6/28 - هي
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس س
ــنامه  ــماره شناس بالمعارض  متقاضى آقاى محمد رضا درجاتى احمدى  فرزند غالمعلى  به ش
390 صادره از تربت جام  در يك باب منزل   به استثناء ثمن اعيان به  مساحت 256,40 متر 
ــان رضوى  ــده از  واقع در خراس مربع پالك   فرعى از 570 -  اصلى اصلى مفروز  و مجزى ش

ــمى آقاى محمد رضا درجاتى احمدى و  ــهد تربت جام خريدارى از  مالكيت رس بخش 13مش
محمد قلى زمانسلطانى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس خ

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808753
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/30

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام

هيات 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 برابر راى شماره 139860306007000466

-98/6/31 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
ــماره شناسنامه 2072 صادره از تربت  ــالمى    فرزند على اصغر  به ش متقاضى خانم اعظم س
ــالك 4  فرعى از 3 -  اصلى  ــاحت356,90 متر مربع پ ــاختمان به   مس ــام  در يك باب س ج
ــان رضوى بخش 13مشهد  ــده از  واقع در خراس فرعى از 3 - اصلى اصلى مفروز  و مجزى ش
ــت. لذا  ــمى آقاى امير كريمى تيمورى محرز گرديده اس تربت جام خريدارى از  مالكيت رس
ــود و در صورتى كه  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه 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.9808754
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/30

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام

هيات 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 برابر راى شماره 139860306007000440

-98/6/27 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
ــنامه 40 صادره  ــماره شناس متقاضى آقاى على حاجى زاده اره كمر    فرزند غالمعلى  به ش
ــاحت 391,70 متر مربع پالك 101  فرعى از  ــاختمان به   مس از تربت جام  در يك باب س
ــهد تربت  ــان رضوى بخش 13مش ــده از  واقع در خراس 5 -  اصلى اصلى مفروز  و مجزى ش
ــمى آقاى غالمعلى حاجى زاده اره كمر محرز گرديده است. لذا  جام خريدارى از  مالكيت رس
ــود و در صورتى كه  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه 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.9808755
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/30

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات 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 برابر راى شماره 139860306007000441

-98/6/27 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
متقاضى آقاى حسين حاجى زاده اره كمر    فرزند غالمعلى  به شماره شناسنامه 982 صادره 
ــر مربع پالك 101  فرعى از  ــاحت414,20 مت ــاختمان به   مس از تربت جام  در يك باب س
ــهد تربت  ــان رضوى بخش 13مش ــده از  واقع در خراس 5 -  اصلى اصلى مفروز  و مجزى ش

ــمى آقاى غالمعلى حاجى زاده اره كمر محرز گرديده است. لذا  جام خريدارى از  مالكيت رس
ــود و در صورتى كه  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و پس از اخذ رسيد  ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه 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.9808757
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/30

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات 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 برابر راى شماره 139860306007000446

-98/6/28 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــند رس فاقد س
متقاضى احمد اسحاق احمدى    فرزند محمود  به شماره شناسنامه 149 صادره از تربت جام  
در يك باب منزل به   مساحت197,80 متر مربع پالك  فرعى از 896 -  اصلى  و مجزى شده 
از  واقع در خراسان رضوى بخش 13مشهد تربت جام خريدارى از  مالكيت رسمى خانم گل 
ــروز غمخوار احمدى احدى و غنچه غنچه غمخوار احمدى احدى از ورثه غالمعلى غمخوار  اف
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  احمدى  محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــخاص نسبت به صدور س ــود و در صورتى كه اش آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
ــليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود  اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808765
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/30

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ــماره  139860322002001340- ــمى برابر راى ش ــاختمان هاى فاقد سند رس و س
1398/06/06    هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال  ــند رسمى مس هاى فاقد س
ــيخى فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه  1 صادره از زابل  معارض متقاضى آقاى محمد ش
ــاحت  195/53 متر مربع در قسمتى ازپالك 1076  ــدانگ  يكباب خانه  به مس در شش
ــالت- رسالت 16  ــهر زابل خيابان رس ــتان ش فرعى از1 - اصلى  واقع در بخش 2 سيس
ــن پودينه  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع  ــمى آقاى حس خريدارى از مالك رس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتشار  آگهى مى شود 
در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
ــليم  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس توانند از تاريخ انتش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به  ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .9808767(م الف:960)
تاريخ انتشار نوبت اول:دوشنبه1398/07/15

تاريخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1398/07/30
مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد

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

ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و  ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئي آگه
ــماره 1319-98 مورخ 98/7/12  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى ش اراضى و س
ــه 17-98  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  ــماره كالس هيئت به ش
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد 
ــماره  ــارض متقاضى آقاى ناصر رجب نيا فرزند زين العابدين بش ــات مالكانه بالمع تصرف
ــاحت 8/74 متر مربع از  ــنامه 20541 صادره از بجنورد در يك باب خانه به مس شناس

پالك 8 فرعى از 129 اصلى واقع در اراضى ملكش بخش دو بجنورد خريدارى از مالك 
رسمى آقاى زين العابدين رجب نيا محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــيد ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است  ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
ــند مالكيت صادر  در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

خواهد شد. (م.الف 865) 9808849
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/07/15
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/30

احمد اصغرى شيروان 
رئيس ثبت اسناد و امالك

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

ــماره 139860306015004389- 1398/7/11 هيئت اول موضوع قانون  برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــى خانم مهناز فيض  ــات مالكانه بالمعارض متقاض ــت ملك تايباد تصرف ــى حوزه ثب ثبت
ــنامه شماره 9735 كدملى 0748437355 صادره تايباد فرزند فرامرز در  ماكو به شناس
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 254,35 مترمربع پالك شماره 197 فرعى از 251  شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد ازمحل تمامت  ــان رضوى بخش 14 مش اصلى واقع درخراس
ــاعى نورمحمد شيردل و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا  ــمى و مش مالكيت رس
ــود در صورتى  ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ب
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  كه اش
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس اخذ رس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808813
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/15 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/30

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت  ملك اسدآباد
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 

فاقد سند رسمى
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيي ــى موضوع ماده 3 قان آگه
ــمى برابر راى شماره 98/551 مورخ04/18/ 98  ــاختمانهاى فاقد سند رس و اراضى و س
هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرف مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره شناسنامه 2169 صادره ازاسدآباد درسه  آقاى رجبعلى ابراهيمى  فرزند عابدين بش
ــاع از ششدانگ يك باب مغازه و محوطه ى متصل به آن به مساحت 422/78  دانگ مش
ــدآباد بلوار جانبازان خريدارى  با  ــمتى از پالك 1831 اصلى واقع دراس متر مربع در قس
ــمى آقاى ورثه مرحوم رمضان قهرمانى محرز گرديده است. لذا به  ــطه از مالك رس واس
ــود در صورتى كه  ــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش منظوراط
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــليم و پس از اخذ  ــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــار اولين آگهى ب انتش
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  ــت در صورت انقضاى م تقديم نمايند.بدهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف  260)9808815
تاريخ انتشار اول  98/07/15
تاريخ انتشار دوم  98/07/30

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت  ملك اسدآباد
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 

فاقد سند رسمى
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيي ــى موضوع ماده 3 قان آگه
ــمى برابر راى شماره 98/963 مورخ07/04/ 98  ــاختمانهاى فاقد سند رس و اراضى و س
ــاختمان هاى فاقد  ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــت اول موضوع قانون تعيي هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض  سند رسمى مس
ــنامه 3198 صادره  ــماره شناس متقاضى آقاى مطلبعلى توكلى صالح فرزند على قنبر بش
ــاختمان مشتمل بر مغازه به مساحت 131/43 متر  ــدآباد  در ششدانگ يك باب س ازاس
مربع پالك 43 فرعى از 1858 اصلى واقع دراسدآباد خيابان كاشانى بعد از كوچه شهيد 
ــماعيل و حسين مراد و  ــمى آقايان  محمد اس كامبيز محمودى  خريدارى از مالكان رس

ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب  ــهرت همگى زارعى) محرز گرديده اس عزيزمراد( ش
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  س
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بدهى است  از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر  در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

خواهد شد.( م الف  364)9808818
تاريخ انتشار اول  98/07/15    تاريخ انتشار دوم  98/07/30

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه  ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــمى آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مورد  ــناد عادى يا رس اس
رسيدگى و تائيد قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه 

آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش دو بجنورد پالك 169- اصلى اراضى صدرآباد

1-ششدانگ يكباب منزل  از پالك 144 فرعى از 169 اصلى فوق به مساحت 177/85 
ــل مالكيت ثبتى : عليرضا رزمى رضا برابر  ــعيدى از مج مترمربع ابتياعى خانم فاطمه س

راى شماره 1426-98 مورخه 1398/07/07- كالسه 98-0004
ــخاص ذينفع در آراى اعالم  ــاعى و اش ــندگان ومالكين مش ــيه به فروش لذا لذا بدينوس
ــتاهااز  ــار آگهى و در روس ــده ابالغ مى گردد چناچه اعتراضى دارندبايداز تاريخ انتش ش
ــليم و  ــود رابه اداره ثبت محل وقوع ملك تس ــاق درمحل تا2ماه اعتراض خ ــخ الص تاري
ــيداخذ نمايدمعترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم  رس
ــت به دادگاه عمومى محل نمايدوگواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل  دادخواس
تحويل دهنددرصورتى كه اعتراض در محل قانونى واصل نگردديامعترض گواهى تقديم 
ــند  ــد اداره ثبت مبادرت به صدور س ــى محل ارائه ننماي ــه دادگاه عموم ــت ب دادخواس
ــه دادگاه نخواهد بود.م- ــند مالكيت مانع از مراجعه متضررب خواهدنمود ضمنا صدورس

الف912  آ-9809436
تاريخ انتشارنوبت اول1398/07/30

تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/08/14
عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد
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فرهنگ و هنر

خبر

مدیرعامل به نشر خبر داد
 انتشار چهار عنوان اثر جدید در حوزه رضوی 

jدر آستانه شهادت امام علی بن موسی الرضا
فرهنــگ و هنــر: مدیرعامل 
به نشر)انتشــارات آســتان قدس 
رضوی( تازه های این انتشارات در 
حوزه کتاب های رضوی را همزمان 
با فرارسیدن دهه پایانی ماه صفر و 
در آستانه سالروز شهادت امام علی 

بن موسی الرضا)ع( اعالم کرد. 

  »ادعيه، زيارات، نمازها، صلوات، اذكار، حرزها و نيايش هاي 
امام رضا)ع(«

به گزارش روابط عمومی به نشر، حسین سعیدی اظهار کرد: مجموعه »ادعیه، 
زیارات، نمازها، صلــوات، اذکار، حرزها و نیایش هاي امام رضا)ع(« همزمان 
با فرارســیدن دهه پایانی ماه صفر توسط انتشارات به نشر منتشر شد و در 

دسترس زائران و مجاوران آن حضرت قرار گرفت.
سعیدی افزود: این کتاب در پنج بخش، ضمن ارائه مفهوم زیارت و آداب آن 
و نگاهي کوتاه به زندگي امام رضــا)ع(، مجموعه ای از زیارات، ادعیه، اذکار، 
صلوات، نماز، حرز و نیایش های امام رضا)ع( را به صورت دســته بندي شده 

به منظور سهولت و بهره مندي زائران امام رضا)ع( ارائه می دهد.
به گفته مدیرعامل به نشر این کتاب که برگرفته از مفاتیح الجنان شیخ عباس 
قمی)ره( اســت در 256 صفحه، در قطع جیبی و با شمارگان 3 هزار نسخه 

منتشر شده است. 

  »امام رضا)ع( و كرامت انسانی«
وی در ادامه درباره دیگر اثر منتشر شده این انتشارات در حوزه رضوی افزود: 
کتاب »امام رضا)ع( و کرامت انسانی« تألیف محمد حکیمی در ۱35 صفحه 
و شمارگان یک هزار نسخه در قطع رقعی و با قیمت ۱۹۰ هزار ریال توسط 

انتشارات به نشر به چاپ رسیده است.
سعیدی تصریح کرد: در این کتاب برخی از حکمت های رضوی و آموزه های 
امام رضا)ع( یادآوری می شود که هر یک به نوعی کرامت انسان ها را آشکار 
ســاخته و جایگاه و منزلت خدایی او را گوشــزد کرده است تا دوستداران 
امام در این راســتا گام بردارند و رضای خدا و خشــنودی آن امام بزرگوار 

را بدست آورند.

  »عنايات امام رضا)ع( به روايت عالمان«
مدیرعامل به نشــر از انتشار دیگر کتاب حوزه رضوی با عنوان »عنایات امام 
رضا)ع( به روایت عالمان« نگارش و پژوهش فتح اهلل درخشان در ۱۷۰ صفحه 

با شمارگان یک هزار نسخه و قطع رقعی توسط به نشر خبر داد.
وی افزود: این کتاب زیر نظر استاد غالمحسین حیدری نگارش شده و حجت 
االسالم دکتر محمد ناصر انتصاری و دکتر محسن دیمه کار به عنوان ناظران 

علمی در نگارش آن نقش داشته اند.
سعیدی با بیان اینکه در این اثر عنایات حضرت رضا)ع( از زبان آیات عظام 
و علمای اعالم در قرن حاضر نقل شــده است، تصریح کرد: عنایات ائمه)ع( 
برای همگان ملموس و قابل فهم است و عنایات معصومین)ع( ادامه و کمال 

معجزه های پیامبران و ثمره والیت تکوینی آن بزرگواران است.

  »بياييد اين گونه زيارت كنيم«
مدیرعامل به نشر در پایان به دیگر اثر جدید این انتشارات در حوزه کتاب های 
رضوی اشاره کرد و متذکر شد: کتاب »بیایید این گونه زیارت کنیم« در ۱4۱ 
صفحه به قلم حجت االســالم روح اهلل شفیعیان توسط به نشر و با همکاری 

مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم منتشر شده است.
بــه گفته وی »بیایید این گونه زیارت کنیم« یک اثر تحقیقی اســت که 
در قطــع رقعی و تیراژ یک هزار نســخه و با قیمــت ۱6۰ هزار ریال به 
بیان چیســتی زیارت صحیح، آداب زیارت واقعی و پاداش چنین زیارتی 
پرداخته اســت و به نیازهای علمی و عملی در زیارت اهل بیت)ع( پاسخ 
می دهد. ســعیدی ادامه داد: »بیایید این گونه زیــارت کنیم« در هفت 
بخش با عناوین »کلیات«، »آداب زیــارت«، »پاداش زیارت«، »معرفت 
امام؛ مالک پذیرش زیارت«، »زیارت قبور پیامبران، امامزادگان و ســایر 
مؤمنان«، »آسیب شناســی زیارت« و »زیارت در سایر مذاهب اسالمی« 
می پردازد. مدیرعامل به نشــر خاطرنشــان کرد: فضیلت و پاداش زیارت 
امیرالمؤمنین )ع(، امام حســین)ع( و حضرت رضا)ع(، مفهوم شناســی 

والیت و اقسام والیت و... از دیگر مباحث این اثر است.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نیک حســین 
قناعت، کارگردان فیلم »تپلی و من« در خصوص 
وضعیت اکــران فیلم های کودک عنــوان کرد: 
شرایط نسبت به گذشته بهتر است و در صورت 
ادامه حمایت ها از این سینما، وضعیت بهتر خواهد 

شد. 
در پایان هفته گذشــته قائم مقام بنیاد سینمایی 
فارابی از اکران 6 فیلم کودک در 6 ماه دوم سال 
خبــر داد. خبری که بــا انتقادهایی همراه بود و 
بعضی از اهالی سینمایی کودک نسبت به زمان 
و همچنیــن ترافیک فیلم هــا در اکران اعتراض 

داشتند. 
حبیب ایل بیگی درباره جایگاه ســینمای کودک 
در اکــران گفت: گرچه بهترین فصل اکران فیلم 
برای مخاطب کودک و نوجوان، تابستان است و 
شــاید در آینده تمهیداتی برای رونق اکران این 
ژانر سینمایی در دو فصل تابستان )فصل تعطیلی 
مــدارس( و پاییــز )فصل بازگشــایی مدارس( 
اندیشــیده شــود، اما قراردادهای اکران 6 فیلم 
کودک و نوجوان تا پایان امســال با سرگروه های 

سینمایی منعقد شده است.
وی همچنیــن اظهار کرد: در حــال حاضر ۱3 
فیلم کودک و نوجوان در انتظار اکران هســتند. 
با احتســاب فیلم های جدید و پشت خط مانده 
از سال های گذشته، فیلم هایی همچون بچه های 
جســور2، قطار آن شــب، دوچ، آدم نمی شوند، 
فرمانروای آب، اقیانوس پشــت پنجــره، بازیوو، 
تورنا2، انیمیشــن بنیامین، منطقه پرواز ممنوع، 
کافی و ستاره، انیمیشن آخرین داستان و 23 نفر 
آماده اکران هســتند که با توجه به ظرفیت های 
موجود، تنها 6 فیلم انتهای این فهرست قرارداد 
اکران با ســرگروه ها منعقد کرده اند و بر اســاس 
برنامه ریزی، از ماه آینده تا پایان ســال ۹۸ روی 

پرده خواهند رفت.
این اتفاق در برخی رسانه ها به نوعی بی تدبیری 
در اکران آثار ســینمای کودک خوانده شد. این 
درحالی است که حســین قناعت، کارگردان نام 
آشــنای ســینمای کودک و نوجوان این اتفاق 
را نــه تنها بی تدبیری که خبــر خوبی برای این 
سینما دانست. این کارگردان سینما در گفت وگو 
با خبرنــگار قدس در خصــوص وضعیت اکران 
فیلم های کودک و نوجــوان عنوان کرد: اینکه 6 

فیلــم در عرض 6 ماه فرصت اکران پیدا خواهند 
کرد، خبر خوبی اســت. نمی دانم چــرا برخی از 
همکاران من فصل پاییز را فصل مناســبی برای 
اکران کار کودک نمی دانند، به اعتقاد من 6 ماهه 
دوم ســال با توجه به بازگشــایی مدارس زمان 
مناسب تری برای اکران فیلم های سینمای کودک 

و نوجوان است.

  سينما بايد تفريح خانواده ها شود
این کارگردان در ادامه با اشاره به زمان اکران فیلم 
»تپلی و من« در تابســتان گذشته عنوان کرد: با 
نگاهی به وضعیت اکران تابستان متوجه می شوید 
که فصل پاییز فصل مناســب تری بــرای اکران 
فیلم های این حوزه است. فیلم خود من تابستان 
گذشــته اکران شد و من از وضعیت اکران آن در 
ایــن فصل چندان راضی نبودم، چون مدارس در 
این فصل تعطیل هســتند و اگــر مهرماه اکران 

می شد بی تردید  فروش بیشتری داشت.

وی افزود: مهم این است که اآلن با کمک افرادی 
مانند آقای ایل بیگی در بنیاد فارابی، فیلم کودک 
باالخره بــه نمایش درمی آیند و 6 فیلم در نوبت 
اکران قرار گرفته است. سایر فیلم های این فهرست 
هم بدون شــک در نوبت اکران قرار دارند و روی 
پرده خواهنــد رفت. این اتفاق برای ســینمای 
کودک نســبت به سال های گذشــته که اصاًل 
فیلم های کــودک فرصت اکران پیدا نمی کردند، 

اتفاق مثبتی است. تا دو سه سال پیش فیلم های 
کودک فرصت اکران پیدا نمی کردند و گاه چند 
فیلم کودک با هــم روی پرده می رفت و این بی 

نظمی به ضرر این فیلم ها بود.
کارگردان »قهرمانان کوچک« با اشــاره به نتایج 
مثبت این اتفاق عنوان کرد: این نظمی که به وجود 
آمده به جــذب مخاطب در بلنــد مدت کمک 
خواهد کرد. خانواده ها کم کم مطلع خواهند شد 
که در هر فصل فیلم کودک هم اکران می شود و 
به سراغ این آثار هم خواهند آمد.این گونه سینما 
جزو تفریحات خانواده ها قرار خواهد گرفت و آن ها 
کودکانشان را به سینما خواهند آورد تا فیلم ایرانی 

ببینند. 
وی که درحال حاضر مشغول ساخت فیلم »سلفی 
با رستم« است، در ادامه عنوان کرد: ما نسبت به 
گذشته در شرایط بسیار خوبی هستیم. سینمای 
کــودک در واقع دارد حقش را از اکران می گیرد. 
فیلم ها در نوبت اکران قرار می گیرند و سینمادارها 

آثار را نمایش می دهند. همین که هر سرگروهی 
موظــف به اکران دســت کم یــک فیلم کودک 
اســت، به معنی اکران حداقل 6 فیلم کودک در 
سال است. این درحالی است که در گذشته یک 
فیلم کودک سال ها در نوبت اکران می ماند و گاه 
تا پنج ســال فرصت پخش به آن داده نمی شد. 
نمونه اش »من و نگین دات کام« خود من که پس 
از چهار ســال اکران شد و همچنین فیلم دیگرم 
»ماجراهای اینترنتی« که آن هم بعد از چهار سال 

روی اکران را به خود دید.

  سينمادار به دنبال استقبال مردم است 
وی افزود: اما اکنون که ما مشــغول ساخت فیلم 
»ســلفی با رستم« هســتیم می دانیم که  سال 
آینده فرصت اکران پیدا خواهد کرد. اینکه شــما 
می توانید سالی یک فیلم بسازید و امید به اکران 
آن دارید از اتفاقات مثبتی است که برای سینمای 
کودک افتاده است و مطمئناً شرایط بهتر از این 
هم خواهد شــد. چون افرادی کــه دارند در این 
حوزه تالش می کنند به خصوص آقای ایل بیگی 
نظرشان این است که از فیلم های کودک حمایت 

شود. 
قناعت در پاسخ به این پرسش که آیا سینمادارها 
هم تحت تأثیر ایــن اتفاقات از فیلم های کودک 
اســتقبال بهتری خواهد کرد یا خیر، اظهار کرد: 
اکران آثار ســبب تغییر رویکرد سینمادارها هم 

شده است. 
شاید من از شرایط اکران»تپلی و من« در تابستان 
گذشــته به نوعی ناراضی بودم اما در نظر داشته 
باشید که این فیلم با همان شرایط نامطلوب مانند 
در اختیار داشتن ســانس های صبح تا عصر که 
خانواده ها رغبت نمی کنند کودکان را به سینما 
بیاورند و همچنین نداشــتن اکران مدارس، باز 
هم در مقایسه با برخی از آثاربزرگسال روی پرده 
فروش بهتری داشت و نزدیک به 2میلیارد تومان 
فروخت. وی در ادامه توضیح داد: ســینمادار به 
این نکات توجه می کند چون دنبال فیلمی است 
که مردم از آن اســتقبال کنند و سالن هایش پر 
باشد. به اعتقاد من این عدم ارتباط مثبتی که بین 
سینمادار و سینمای کودک بود، در حال اصالح 
است؛ این فاصله دارد از بین می رود و اعتماد آن ها 

به آثار این حوزه جلب شده است. 

برش

به اعتقاد من 6 ماهه دوم سال با 
توجه به بازگشایی مدارس زمان 
مناسب تری برای اکران فیلم های 

سینمای کودک و نوجوان است

مروری بر انتخاب های وزیر  ارشاد برای جایزه جالل

داستان نویسان برای مهم ترین جایزه ادبی ایران تصمیم می گیرند
خدیجه زمانیان: روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، اعضای هیئت علمی  دوازدهمین دوره 

جایزه ادبی جالل آل احمد را منصوب کرد.
پــس از پیشــنهاد هیئــت امنای جایــزه ادبی 
جالل آل احمد، دکتر سیدعباس صالحی در احکام 
جداگانه، محمد ســرور موالیی، منیــژه آرمین، 
حجت االســالم محمدعلی مهدوی راد، شــهریار 
عباسی، حمیدرضا شاه آبادی، مریم برادران، مجید 
قیصری و مهــدی قزلی را به عنوان هیئت علمی  
دوره دوازدهم این رویداد ادبی منصوب کرد. پیش 
از این، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، محمدرضا 
شرفی خبوشان را به عنوان دبیر علمی  دوازدهمین 
دوره جایزه ادبی جالل آل احمد منصوب کرده بود. 
انتصاب های جایزه جالل نشان می دهد مجریان این 
جایزه می خواهند از ظرفیت برگزیدگانش در مسیر 

حرفه ای شدن این جایزه استفاده کند. 
اعالم اعضای هیئت علمی  بیش از پیش بر این ادعا 
صحه می گذارد و نشان می دهد برگزارکنندگان و 
شخص وزیر در انتصاب دبیر، اعضای هیئت علمی 
و حتی داوران به نویسندگان و انتخاب افرادی که 
وجهه نویسندگی آن ها برای همه مبرهن است و 
نویســندگانی که به عنوان برگزیدگان دوره های 
پیشــین جایزه ادبی جالل معرفی شده اند، نگاه 
ویژه ای دارد.  از میان اعضای هیئت علمی ، »منیژه 
آرمین« و »شهریار عباسی« دو نویسنده ای هستند 
که هم به عنوان نویسنده برای مردم و جامعه ادبی 

شناخته شده اند و هم در دوره های پیشین به عنوان 
دبیر علمی  جایزه جالل فعالیت کرده اند. بنابراین 
هم از منظر نویسندگی و هم از منظر تجاربی که در 
کسوت دبیری این جایزه بدست آورده اند، می توانند 
در رونــد تکامل جایزه جالل و نزدیک شــدن به 

اهداف مورد نظر برگزارکنندگان مؤثر باشند. 
»مجید قیصری« هم کــه تجربه دبیری و داوری 
جوایــز متعــدد ادبی داشــته و آثار او همیشــه 
طرفداران خودش را داشته است.  »مریم برادران« 
نویسنده دفاع مقدس است که اثر »ر« او در بخش 
مســتندنگاری نهمین دوره جایزه جالل توانست 
شایســته تقدیر شــود. برادران نویســنده جوان 
فعالی اســت که هم در عرصه دانشگاهی و هم در 

مستندنگاری و نوشتن پرتالش است. 
»محمدسرور موالیی« پژوهشــگر زبان و ادبیات 
فارسی اهل افغانستان اســت. نظرات او به عنوان 
کســی که تجارب زیادی در مراوده با نویسندگان 
و شــاعران کشورهای فارســی زبان داشته است 
می تواند به جایزه ادبی جالل با گستره بین المللی و 

اهداف فرامرزی اش کمک زیادی کند. 

  جايزه جالل در مسير حرفه ای شدن
»حمیدرضا شــاه آبادی« یکی دیگــر از اعضای 
هیئت علمی جایزه ادبی جالل است.  او پژوهشگر 
تاریخ، داستان نویس و نمایش نامه نویسی است که 
تجربه هایی چون ساخت چند فیلم کوتاه را در کنار 

فعالیت های گسترده ادبی اش دارد.  او نویسنده ای 
اســت که عالقه خاصی به تاریخ دارد. آثار زیادی 
نوشته که از جمله آن ها »دیلماج« و »الالیی برای 
دختر مرده«  است. آثارش توانسته در جشنواره های 

متعدد، جوایز بسیاری از آن نویسنده اش کند. 
حضور او به عنــوان نویســنده آرمان خواهی که 
معموالً در گفت وگوهایش وضعیت ادبیات معاصر 
را مطلوب ارزیابی نمی کند، در میان اعضای هیئت 
علمی دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل بســیار 
مغتنم اســت. او می تواند بــه دلیل تجارب و نگاه 
ویژه ای که به نقش مهــم جوایز ادبی در مطلوب 
کردن وضعیت ادبیات دارد پیشنهاد ها و راهکارهای 
خوبی برای حرفه ای شدن جایزه و معرفی آثار برتر 
امــروز ایران ارائه دهد. »مهدی قزلی« مدیر عامل 
بنیاد شعر و ادبیات داستانی که از دوره هفتم این 
جایزه به عنوان دبیر اجرایی دغدغه شفاف سازی و 
حرفه ای شدن جایزه ادبی جالل را داشت، درباره 
حضور او به عنوان یکــی از اعضای هیئت علمی  
نمی توان بیشــتر از این گفت جز اینکه کسی که 
چندین دوره مسئولیت دبیر اجرایی جایزه جالل 
را بر عهده داشته می تواند پیشنهادهای خوبی هم 
برای علمی تر شدن و حرفه ای تر شدن آن داشته 
باشد. پیشنهادهایی که از سر نگاه کردن به گذشته، 
آسیب ها و تجربه ها به وجود می آیند و حتماً کلیدی 
و راهگشا هستند.  عضو بعدی هیئت علمی جایزه 
جالل »محمدعلی مهدوی راد« است. قرآن پژوهی 

که ســال ۱36۹ وارد دانشگاه شد و از همان آغاز، 
تدریس مقاطع تحصیالت تکمیلی را در علوم قرآن 
و حدیث به عهده گرفت. ســیر نگارش های علوم 
قرآنی، مشعل جاوید، آفاق تفسیر، تحفةالعابدین 
)تحقیــق و تصحیح(، تحفة االخــوان )تحقیق و 
تصحیح(، موســوعه امام علی)ع(، با کاروان عشق 
و تراث الشــیعه القرآنی، از جمله آثار قلمی  او به 

حساب می آیند. 
در میان اعضای هیئت علمی جایزه جالل که سابقه 
ادبی و داســتانی همه آن ها واضح و روشن است 

وجود محمدعلی مهدوی راد سؤال برانگیز است. 
این پژوهشگر اگر چه در زمینه قرآن و حدیث آثار 
متعددی نوشــته که بسیاری از آن ها هم توانسته 

برگزیده جوایز متعدد شــود اما در زمینه ادبیات، 
اثری ندارد که برای حضور به عنوان یکی از اعضای 
هیئت علمی یک جایزه ادبی بشود به آن استناد 
کــرد، مگر اینکه برگزارکنندگان و شــخص وزیر 
توجیه قانع کننده ای در خصوص حضور ایشان در 
کنار ســایر اعضا داشته باشند.  به هر حال از آنجا 
که یکی از عمده وظایف هیئت علمی جایزه ادبی 
جالل آل احمد، تصویب شــیوه نامه اجرایی و نیز 
انتخاب هیئت داوران چهار بخِش داستان بلند و 
رمان، داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری است، 
باید دید این اعضا با این تجارب و سابقه ادبی و غیر 
ادبی چه داورانی را به عنوان هیئت داوران این دوره 

جایزه ادبی جالل معرفی می کنند. 

ادبیات

حسین قناعت، تهیه کننده و کارگردان در گفت و گو با قدس: 

سينمای كودک حقش را از اكران می گيرد

آگهى مزايده اموال غير منقول كالسه 9600160
ــش فرعى  ــصد و نود و ش ــدانگ پالك شش ــه 9600160 شش به موجب پرونده اجرائى كالس
ــت 28476 دفتر 194 صفحه 388 به نام  ــار اصلى بخش 7 درگز كه ذيل ثب ــت و چه از بيس
ــير نوروزى ثبت و سند مالكيت صادر و ششدانگ پالك ثبتى پانصد و نود و سه فرعى  جوانش
ــمعيل  ــهد ذيل ثبت 18312 دفتر 129 صفحه 177 نام اس از چهل و نه اصلى بخش 17 مش
ــپس برابر سند رهنى 1394/9/15-41719  ــند صادر گرديده س رحمان پورتيرگان ثبت و س
ــعبه درگز قرار گرفته كه با  ــمى 20 درگز در رهن بانك كشاورزى ش ــماره دفتر اسناد رس ش
تقاضاى مرتهن و صدور اجرائيه و ابالغ آن به مديون نهايتاً مورد وثيقه به پالك ششصد و نود 
و شش فرعى از بيست و چهار اصلى بخش 7 درگز به نشانى درگز خيابان كالت بعد از خيابان 
كارگر بعد از موزائيك سازى سرابى كوچه اول سمت چپ پالك 11 به حدود شماال ديوار به 
ديوار بطول 27/90 متر به شماره باقيمانده 25 فرعى  شرقا در دو قسمت اول ديوار به ديوار 
به طول 2/80 متر به شماره باقيمانده 25 فرعى دوم ديواريست به طول 7/30 متر به شماره 
ــماره 645 فرعى غربا درب و  باقيمانده 25 فرعى جنوبا ديوار به ديوار بطول 27/55 متر به ش
ــناس رسمى به شرح:ششدانگ  ــت بطول 12 متر به خيابان كالت  و طبق نظر كارش ديواريس
ــند و حدود  ــك طبقه حدود 301/5 متر مربع كل عرصه طبق س ــكونى ي يك باب منزل مس
ــتم اسكلت ديوار بابر آجرى و مختلط  ــامل طبقه همكف با سيس 118/85 متر مربع اعيان ش
ــش سقف طاق ضربى و حدود 12 سال قدمت  ــنگ و درب و پنجره آهنى و پوش بدون نما س
ــى با يك  ــپزخانه حدود 2 متر كاش ــراميك و گرمايش بخارى و كابينت فلزى و آش و كفها س
ــعاب برق برابر طرح تفصيلى شهردارى در محدوده  ــعاب گاز و يك انشعاب آب و يك انش انش
ــينى از اكس الزامى  ــكونى خيابان 8 مترى و رعايت 4 متر عقب نش ــهر منطقه مس قانونى ش
ــت ميليون  ــيصد و چهل و هش ــت كه  به مبلغ 1/348/000/000 ريال(يك ميليارد و س اس
ــه فرعى از چهل و نه اصلى  ــدانگ پالك ثبتى پانصد و نود و س ــال) ارزيابى گرديد. و شش ري
ــماال به طول هاى0/85  ــانى درگز روستاى تيرگان برابر به حدود ش ــهد به نش بخش 17 مش
ــرقى) و 7/46 متر ديوار به ديوار قطعه  ــت به كوچه و 2/84 متر و 0/51 متر (ش متر ديوارس
ــمالى) و 4/17 متر و  ــرقا به طولهاى 3/94 متر و 0/97 متر (ش 240 متصرفى احمد روحى ش
ــمى جنوبا به طول 16/20 متر ديوار  ــر ديوار به ديوار قطعه 238 متصرفى رضا هاش 2/86 مت
ــعلى رحمان پور غربا به طولهاى 6/55 متر و 6/99 متر و  به ديوار قطعه 237 متصرفى عباس
1/91 متر درب و ديواريست به كوچه و برابر نظر كارشناس به شرح :يك باب منزل مسكونى 
ــاحت اعيانات حدود 68/5 متر مربع از نوع ديوار  ــاحت عرصه 172/18 متر مربع و مس به مس
ــال ساخت بصورت همكف و مسكونى و  ــقف تيرچه و بلوك با قدمت حدود 12 س آجرى و س
ــى و داراى يك عددآبگرمكن  ــتگاه كولر آب ــر كابينت فلزى باال و پايين و يك دس داراى 2 مت
زمينى نفتى به انضمام امتيازات آب و برق به مبلغ 500/000/000 ريال (پانصد ميليون ريال) 
ــنبه مورخ 98/8/20 در شعبه اجراى  ــاعت 9 الى 12 روز دوش ارزيابى گرديد.لذا مزايده از س
ــا 7 و 9 از طريق مزايده به  ــز واقع در بلوار امام رضا بين امام رض ــناد درگ ــت اداره ثبت اس ثب
ــصد و نود و شش فرعى از بيست و چهار اصلى بخش 7  ــد . مزايده پالك شش فروش مى رس

ــت ميليون  ــيصد و چهل و هش درگز در قبال مبلغ 1/348/000/000 ريال( يك ميليارد و س
ــه فرعى از چهل و نه اصلى بخش 17 مشهد  ــدانگ پالك ثبتى پانصد و نود و س ريال) و شش
به مبلغ 500/000/000 ريال(پانصد ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً 
فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، و برق و گاز اعم از حق 
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى  ــعاب و يا حق اش انش
هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده 
ــد به عهده برنده مزاديده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى  ــد يا نشده باش باش
بابت هزينه هاى فو از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده 
ــمى گردد مزايده روز ادارى بعد از  نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس

تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.آ-9809435
رييس اداره ثبت اسنا دو امالك درگز

 ناصر حسن زاده

آگهى مزايده
اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)

بموجب پرونده اجرايى 9700174 مقدار يك دانگ و سى سير و شش مثقال و دوازده نخود 
ــش دانگ اعيانى به انضمام 1022 سهم از 3484  ــاع از دو دانگ مشاع از ش ــه گندم مش و س
ــطح 3840 سهم (شش دانگ ) وقف مى باشد يك قطعه زمين با  ــهم عرصه كه مابقى تا س س
بناى احداثى به مساحت 221 مترمربع به شماره پالك يكهزار و هفتصد و چهل و سه فرعى 
از پنجاه و چهار اصلى بخش چهار ثبت مياندورود صفحه 317 جلد 42 ذيل شماره 52 701 
به نام ابوالقاسم حاجى نژاد سابقه ثبت داشته و برابر نامه 139804910377000113 مورخ 
1398/03/29 اداره اجرا در قبال مبلغ نهصدو سى و چهار ميليون سى و هشت هزار و نهصد 
و شصت و يك ريال بابت طلب خانم سكينه شامدى سوركى و حقوق دولتى بازداشت گرديد 
ــه متصرفى حاجى  ــت به طول 7/39 متر ب ــمت اول ديوارى اس ــماالً در دوقس محدود به : ش
ــين حاجى نژاد  ــت به طول 2/34 متر به متصرفى حس نژاد باقيمانده 54 اصلى دوم ديوار اس
باقيمانده 54 اصلى شرقاً در دو قسمت اول به ديوار به طول 10/66 متر به متصرفى ابوالقاسم 
حاجى نژاد باقيمانده 54 اصلى دوم به ديوار به طول 6/86 متر متصرفى ابوالقاسم حاجى نژاد 
باقيمانده 54 اصلى جنوباً در دوقسمت اول ديوارى است به طول 6/58 متر به متصرفى على 
ــول 8/90 متر به متصرفى على  ــت به ط ــر نژاد باقيمانده 54 اصلى دوم ديوار به ديوار اس اكب
اكبر نژاد باقيمانده 54 اصلى غرباً درب و ديوار به طول 19/04 متر به خيابان كه مقدار مورد 
مزايده توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ يك ميليارد و بيست و دو ميليون و پانصد 
و دو هزار و چهارصد و شصت و هفت هزار ريال ارزيابى گرديد. اوصاف اجمالى ملك: در پهنه 
عرصه موصوف يك ساختمان مسكونى به مساحت 300 متر مربع قرار دارد پيلوت در همكف 
ــكونى در طبقه اول به عالوه فضاى پله به  ــاحت 150/16 متر مربع و مابقى دو واحد مس مس
مساحت 150/16 متر مربع مى باشد ، در طبقه اول دو واحد مسكونى به مساحت تقريبى 70 

ــر واحد قرار دارد كه هر كدام داراى دواتاق خواب ، حمام و حال و پذيرايى و  ــر مربع در ه مت
آشپز خانه مى باشد كه سرويس بهداشتى دو واحد بر روى پاگرد و بيرون بنا براى استفاده دو 
واحد مستقر در همان طبقه به صورت مشترك قرار دارد . ديوار واحد ها داراى اندود دوگچه 
ــراميك ، پنجره ها upvc دوجداره ، درب  ــقف كاذب در حال و پذيرايى ، كف كل بنا س و س
ضد سرقت كاشى و سراميك كامل آشپزخانه با كابينت ام دى اف درب هاى داخلى چوبى با 
ــد. ساختمان مذكور داراى سازه با اسكلت  ــرقت مى باش چارچوب فلزى و درب ورودى ضد س
ــنگ كارى ، كل بنا فاقد هرگونه نما  ــى به طبقه اول س بتنى بوده كه راه پله آن براى دسترس
ــد ، كل بنا داراى خدمات شهرى از جمله آب و  ــازى در زير پيلوت مى باش كارى و محوطه س
ــنبه مورخ 98/09/10 در اداره  ــاعت 9 الي 12 روز يكش ــد. پالك فوق از س برق و گاز مى باش
ثبت اسناد وامالك مياندورود - واحد اجرا واقع در مياندورود خيابان مخابرات روبه روي اداره 
ــناد و امالك مياندورود از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ  گاز ، اداره ثبت اس
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به  1/022/502/467 ريال ش
ــعاب و يا حق اشتراك  ــت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش ذكر اس
ــاي مالياتي و عوارض  ــد و نيز بدهي ه ــي كه مورد مزايده داراي آنها باش ــرف در صورت و مص
شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده 
برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل 
مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً 
ــمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و  چنانچه روز مزايده تعطيل رس

مكان مقرر برگزار خواهد شد. 9809456
م الف: 98/40/10160    تاريخ چاپ: 98/07/30

على اكبر نوريان اسرمى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندرود

آگهى مزايده
اموال غير منقول (اسناد رهني)

ــه 9700176 ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 805/35  به موجب پرونده اجرايى كالس
متر مربع به شماره پالك يكهزار و سيصدو بيست و هفت فرعى از يازده اصلى بخش نه ثبت 
ــفنديارى كالئى سابقه ثبت  ــير اس مياندورود ذيل ثبت 11072 دفتر 17 صفحه 91 به نام بش
ــناد رسمى 346 مياندورود در  ــند رهنى 7682 مورخ 93/09/15 دفتر اس ــته كه برابر س داش
ــورك قرار گرفته محدود به :  ــاورزى س قبال مبالغ 1/100/000/000 ريال در رهن بانك كش
ــه به طول هاى 9/5  متر ديوار اشتراكى است به قطعه 401 و 9/20 و  ــماالً به وضعيت نقش ش
ــرقاً به طول  ــيم خاردار همگى به قطعه 399 ش 6/60 و 4/30 متر به ديوار و 7/40 متر به س
ــتراكى است به قطعه 397 جنوباً به وضعيت نقشه به طول  هاى 16/80 و 6/15 متر ديوار اش
هاى 20/10 متر ديوار اشتراكى است و 3/20 متر به ديوار هر دو قسمت به قطعه 405 و 3/3 
ــيم خاردارى است به طول 14/80 متر به ديوار قطعه 406 و 0/70 متر به ديوار قطعه  متر س

ــت به قطعه  ــتراكى اس 408 غرباً با طول هاى 19/80 متر و 2/90 متر و 3/10 متر ديوار اش
ــترى به تاريخ 08/02/98 به مبلغ يك ميليارد و  ــمى دادگس ــناس رس 407 . طبق نظر كارش
ــيصد و يازده ميليون و چهارصد و هفتاد هزار ريال(1/311/470/000 ريال) ارزيابى شد و  س
پالك فوق در مياندورود جاده گهرباران روستاى برگه بعد از مسجد جامهع اولين كوچه سمت 
ــت. ملك مورد نظر يك قطعه زمين محصور به ديوار و در پهنه عرصه  ــده اس ــت واقع ش راس
ــاحت هاى حدود 138/24 و 43/20  ــكونى و يك باب انبارى به مس داراى يك باب خانه مس
متر مربع با اسكلت آجر و نماى سيمان و سقف چوب و پوشش ايرانيت با قدمت ساخت حدود 
ــت. پالك فوق از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه  ــال داراى آب و برق و گاز و تلفن اس 25 س
1398/08/29 در اداره ثبت اسناد و امالك مياندورود واقع در مياندورود خيابان مخابرات روبه 
روي اداره گاز ، اداره ثبت اسناد و امالك مياندورد از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده 
از مبلغ يك ميليارد و سيصد و يازده ميليون و چهارصد و هفتاد هزار ريال شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها 
ــهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم  ــد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض ش باش
ــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد،  ــده يا نش قطعي آن معلوم ش
ــترد خواهد شد و نيم  وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده 
روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد و مورد مزايده حسب 

اعالم كتبى بستانكار در اين تاريخ فاقد بيمه مى باشد. آ-9809457
م الف: 98/40/10165   تاريخ چاپ: 98/07/30

على اكبر نوريان اسرمى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندرود

راى اصالحى
راى شماره 139760330002029930 مربوط به پرونده كالسه 1393114430002001170 
ــدانگ قسمتى از پالك شماره  ــند مالكيت شش مربوط به آقاى جعفر متقى  مبنى بر صدور س
قطعه 11 فرعى از 2277 اصلى واقع در بخش دو قم. پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق 
ــماره 139760330002029930 . اشتباهاتى به شرح زير  ــده در راى صادره ش مشخص ش

صورت گرفته است: 
راى اصالحى 

ــه 1170-1393 بنام جعفر متقى پالك 2277- اصلى آمده كه صحيح آن  در خصوص كالس
قطعه 11 فرعى از 2277- اصلى صحيح است.( م الف 5404)  آ-9809458
عباس پور حسنى -رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم 
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