
دو لبه قیچی تفرقه
همزمان با دوازدهم ربیع االول و آغاز هفته 
وحدت، کاربران فضای مجازی هشــتگ 
#هفته_وحــدت را در توییتر داغ کردند. 
در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر 
شده توسط کاربران را می خوانید: »وحدت 
شیعه و ســنی همان کابوس استکبار و 
تروریسم است... با تدبیر تاریخی امام)ره( 
در نام گذاری هفته وحدت، شاهد این هستیم که رسانه های شیعه انگلیسی و 
سنی آمریکایی به عنوان دو لبه قیچی تفرقه تا حد زیادی ناکام مانده و پیوند 

شیعه و سنی روز به روز مستحکم تر می شود«.

از خوبای وطن فروش!
»امیرعباس فخــرآور« چند روز پیش به 
عنوان کارشناس سیاسی در شبکه »من 
و تــو« حضور پیدا کرد و در بخشــی از 
صحبت هایــش گفت: »۱۵ ســال وقت 
گذاشتیم تا پرونده تحریم نفت ایران وارد 
کنگره آمریکا و در ســال ۲۰۱۲ تصویب 
شد. عمده فعالیت های ما محدود کردن 
درآمد های ارزی ایران اســت«. پس از انتشار صحبت های فخرآور در فضای 
مجازی کاربران حسابی از خجالت این اپوزیسیون خارج نشین درآمدند. یکی 
از کاربران دراین باره نوشته است: »معرفی می کنم: امیرعباس فخرآور از خوبای 
وطن فروش که می گه آمریکا خونه دوممه. یعنی ۱۵ ســال تو خونه دومش 

وقت گذاشته که ببینه چجوری خونه اولشو روی سر مردمش خراب کنه«.

بدون هیچ چشمداشتی
کاربران فضای مجــازی پس از قهرمانی 
تیم ملی فوتبال ســاحلی کشورمان در 
مســابقات بین قاره ای، با انتشار هشتگ 
#فوتبال_ســاحلی از بازیکنان و عوامل 
تیم تشکر کردند. در ادامه چند نمونه از 
توییت های منتشر شده در این زمینه را 
می خوانید:»میلیارد میلیارد خرج فوتبال 
می کنن بدون اینکه نتیجه ای ازش بگیریم اما بچه های فوتبال ساحلی بدون 
هیچ چشمداشتی می رن قهرمان جام بین قاره ای می شن...از این به بعد هر 
کی گفت بدون سرمربی خارجی به هیچ نتیجه ای نمی رسیم، عکس قهرمانی 

تیم فوتبال ساحلی رو بزنید توی صورتش«.

قصه عاشقی
نجم الدین شریعتی با انتشار پوستر فیلم 
»رد خون« در اینســتاگرامش نوشــت: 
»ماجراي نیمروز، قصه عاشــقي اســت. 
عشــق به وطن! عشق به ایمان و عقیده! 
تقابــل ظلمت اســت و نور، ســیاهي و 
سپیدي! رد خون تاریخ این سرزمین است 
که محمد حســین مهدویان هنرمندانه 
براي ما روایت می کند. روایتي پرزحمت و سخت که نه تنها روزهاي ملتهب 
آن سال ها را به تصویر می کشد بلکه با ظرافت نگاهي هم به تشتت اندیشه ها 
و جریان های فکري نیروهاي انقالب و ضد انقالب دارد. عالوه بر آنچه گذشت، 
بازي خوب بازیگران فیلم، بازســازي صحنه های جنگ، در کنار پایان بندي 

عمیق و هوشمندانه آن موجب شد این سطور نگاشته شود«.

 مجید تربت زاده  البته نکته خواندنی و جالب ماجرا 
فقط جاسوسی یا خرابکاری هسته ای نیست. هر کدام 
از این مقوله ها، در کشــور ما مسبوق به سابقه است و 
رد پای جاسوسان و خرابکاران محترم حقیقی، مجازی، 
ســایبری و غیره ای، هنوز که هنوز است روی مسائل 
هسته ای ایران مانده است! خبر اخیر اما تفاوت و نکته 
جالبش این است که این بار، خرابکار هسته ای در لباس 
و پوشش »بازرس محترمه« آژانس پا به کشورگذاشته و 
قصد بازدید و احتماالً خرابکاری در مهم ترین تأسیسات 
هسته ای کشور را داشته است! یعنی اگر خانم بازرس 
مثل برخی از بازرســان ســال های پیــش آژانس، به 
جاسوســی یا چیزی مثل این اکتفا می کرد، ماجرا به 

اندازه امروز جالب توجه نبود. 

خدامیداند!
مسئوالن مسائل هسته ای کشــور از همان نخستین 
روزهایی که سنگ بنای تأسیسات هسته ای کشورمان 
را می گذاشــتند البــد حدس هم می زدنــد که مثل 
ظرفیت ها و توانایی های علمی و صنعتی دیگر کشور، 
این مورد هم در معرض جاسوســی و خرابکاری است. 
اصوالً دنیای جاسوســی که هیچ وقــت تعطیلی بردار 
نیست و اگرهم مســئله، مسئله هسته ای باشد و یک 
طرفش ایران و طرف دیگرش آمریکا و  رژیم اسرائیل 
باشند، باید همواره و در همه حال، چه در زمان جنگ، 
چه صلح، چه حین مذاکــره و چه در اوج چالش های 
تحریمی و تعلیق و غیره، منتظر حمله و هجوم سایبری 
و غیرسایبری به توان هسته ای کشور بود. اما نمی دانیم 
مســئوالن تأمین امنیت و حفاظت از سایت هسته ای 
نطنز، فکــرش را می کردند که خانم بــازرس آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای، این قدر تابلو، مواد ممنوعه و 
خطرناکی را توی کیفش بگذارد و سعی کند با استفاده 
از مصونیــت بین المللی، آن ها را به داخل تأسیســات 
هسته ای منتقل و خدا می داند چکار بکند؟ به هرحال 
ماجرا آن طور که خبرگزاری ها گفتند و نوشتند به این 
شرح بود: »هنگام ورود این خانم بازرس به سایت نطنز، 
تجهیزات کنترلی عالمت هشدار وجود مواد آلوده کننده 
را نشان داده است. بازرسان دیگری نیز همراه این خانم 
بودند اما دســتگاه های کنترلی تنها در مورد او هشدار 
دادند. بنابراین مسئوالن کشــورمان براساس مقررات 
بین المللی از ورود خانم بازرس به سایت نطنز جلوگیری 
و مراتــب را به آژانس بین المللی انرژی اتمی منعکس 

کردند...«.

مظلومنماییبهسبکخانمسخنگو
این هم که به محض اعالم خبر، رسانه های آن طرفی، 
دنیــا را بگذارنــد روی سرشــان و مقام های مختلف 
آمریکایی یا اروپایی موضع بگیرند، اظهار تأسف کنند 
وهشدارهم بدهند، چیز جدید یا عجیب و غریبی نبود. 
»مورگان اورتاگس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به 
محض اعالم خبر در توییترش نوشت: »ایران این هفته 
با بازداشت یک بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
رفتار هولناک خود ادامه داد. آمریکا نیز به افزایش فشار 
بر رژیم ایران تا زمانی که مانند یک دولت عادی رفتار 

کند ادامه خواهد داد«.
منظور خانم سخنگو از رفتار هولناک ایران، برداشتن 
بخشــی از گام چهــارم در کاهش تعهــدات برجامی 
کشــورمان اســت. اما نمی دانیم منظورش از افزایش 

فشارها بر ایران چیست؟ چه اینکه آمریکایی ها در چند 
سال گذاشته به هر بهانه ای، هر فشار سیاسی – اقتصادی 
را که خواسته و توانسته اند به ایران وارد کرده و معلوم 
نیست افزایش فشار، بیشــتر از این هم وجود دارد یا 
خیر؟ البتــه قطعاً متوجه شــده اید که طبق معمول 
توجیه گری و مظلوم نمایی این ادعای خانم سخنگو آن 
قدر زیاد اســت که دارد از بغل توییتش می زند بیرون! 
مقام های کشورهای اروپایی و همچنین یکی دو مقام 
آمریکایی از دیگر محکوم کننده ها و اظهارنظرکنندگان 
درباره ماجرا بودند. پمپئو هم البد برای اینکه از ماجرا 
عقب نماند، اعالم کرد: »آمریکا تالش زشت ایران برای 
ترســاندن آژانس را محکوم و همچنین از فعالیت های 
آژانس در ایــران حمایت می کند«. االن جا دارد که با 
این سیل محکومیت و اظهارنظرهای کارشناسانه، پیش 
از اینکه به سوابق جاسوسی و خرابکاری در تأسیسات 
هسته ای ایران بپردازیم، یادی کنیم از اظهار نظر خیلی 
کارشناسانه نتانیاهو درباره سایت هسته ای »تورقوزآباد« 
و حاشیه هایش که تا مدت ها دستمایه شوخی و خنده 

ایرانی ها شده بود. 

قضایحاجتمصلحتی
بازرســان آژانس، بــا هم و چند نفری بــرای ورود به 
ســایت هســته ای آمده اند. اگرچه میهمان هستند و 
مثالً مصونیت هــم دارند اما دســتگاه های امنیتی و 
کنترل کننده نه میهمان و میزبان را از هم تشــخیص 
می دهند و نه مصونیت سرشان می شود. مواد و موارد 
مشکوک را اما خوب می شناسند. وقتی نوبت به خانم 
بازرس و کیف به دست می رسد، صدای هشدار دستگاه 
بلند می شود! مســئوالن امنیتی به حرمت میهمان و 
بازرس بودن، دوباره کنترل می کنند، اما دستگاه ها باز 
هم با دیدن خانم بازرس جیغ می کشند. این در حالی 
اســت که بازرســان دیگر از گیت عبور کرده و صدای 
هیچ هشداری بلند نشــده است. خالصه خانم بازرس 
به دستشویی نیاز پیدا می کند و پس از قضای حاجت 
مصلحتی، دستگاه ها دیگر هشدار نمی دهند! با وجود 
این، از ورود بازرس به ســایت جلوگیری شده و ایشان 
برای تحقیقات بیشــتر به جایی که الزم اســت اعزام 

می شود.
کاظم غریب آبادی، ســفیر و نماینده دائــم ایران در 
سازمان های بین المللی در این باره گفت: »آالرم ها سه 
بار و در سه مکان متفاوت به صدا در آمد و هشدار داده 
شــد که این بازرس ممکن است مواد خطرناک همراه 

داشته باشد.
... حتی در آزمایش کیف دستی این خانم نیز، دستگاه ها 
هشدار مواد خطرناک داده اند... دستگاه ها هم در کنترل 
اولیه، هم در دستشــویی و هم در مورد وسایل اتاق او 
هشدار مربوط به وجود مواد خطرناک داده اند و احیاناً 

این مواد هنگام رفتن به دستشویی دفع شده است«.

همهبهجزآمریکاورژیمصهیونیستی
بقیه ماجرا هم روشــن اســت. خانم بازرس خواهان 
بازگشت به کشورش می شود و مسئوالن مربوطه هم 
پس از تکمیل روند تحقیقات، همه چیز را صورتجلسه 
کــرده، هم خانم بازرس و هم مدارک و مســتندات را 
به آژانس و جاهای دیگری که باید، ارســال می کنند. 
اولین کسی که پس از این ماجرا به خبرنگاران درباره 
سوابق جاسوســی و خرابکاری هسته ای گفت »بهروز 

کمالوندی « سخنگوی ســازمان انرژی هسته ای بود: 
»در چند روز اخیر اتفاقاتــی در مورد یک بازرس رخ 
داد که مجبور شدیم او را به نطنز راه ندهیم و اعتبارنامه 
وی را لغو کنیم... فکر می کنیم همه به غیر از آمریکا و 
رژیم صهیونیستی و چند کشور دیگر از دالیل ما قانع 
شدند... گفته ایم اگر الزم شد مدارک و حتی فیلم آن 
را ارائه خواهیم داد. اقدام ما براساس پادمان بوده است. 
ما تجربیات تلخی به خاطر خرابکاری هسته ای داریم 
که موجب شده سیستم کنترلی سفت و سختی داشته 

باشیم و اجازه تکرار آن را نخواهیم داد«. 
منظور کمالونــدی در واقع مــواردی مانند این خبر 
اســت که ســال ۱39۲ توســط معاون وقت سازمان 
انــرژی اتمی ایران -  علی اصغر زارعان - اعالم شــد: 
» با رصد هوشــمندانه ای که روی تجهیزات هسته ای 
صورت گرفت، متوجه شــدیم در شماری از پمپ های 
مــدار دوم پروژه راکتور آب ســنگین IR4۰ اراک به 
صورت مکانیکی چندی عملیات اجرا شده بود تا به این 
طریق بتوانند در فرایند کار نیروگاه اخالل ایجاد کنند، 
اما پیش از اینکه این تجهیزات استفاده شود، شناسایی 

و به لطف الهی این اقدام خنثی شد...«.

فوقمحرمانه
سال ۱393 هم که این تیتر و خبر منتشر شد: انتشار 
سند فوق محرمانه اسنودن درباره ایران... ادوارد اسنودن 
یک ســند فوق محرمانه منتشر کرده که از جاسوسی 
مشترک رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس از مقامات 
ارشــد ایران حکایت دارد. بر اساس مفاد سند، ایران از 
قربانیان حمالت سایبری علیه شرکت های نفتی اش در 
سال ۲۰۱۲ بوده است... بر اساس این سند، جاسوسی 
از مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ برای حمایت از 
تصمیم گیران سیاســی نیز به عنوان یکی از طرح های 

مشترک و موفق آمریکا و انگلیس عنوان شده است.
مورد بعدی را می شود خبر مهم »اسرائیل به جاسوسانی 
که اسناد هســته ای ایران را منتقل کرده بودند جایزه 
می دهد« دانســت. یوســی کوهن، رئیس موساد هم 
در یک ســخنرانی که روزنامه »جروزالم پست« آن را 
کم سابقه توصیف کرد، گفت: »در فیلم های جیمز باند 
یک نفر دنیا را نجات می دهد. در دنیای واقعی بسیاری از 
عامالن موساد، کارشناسان فنی، مهندسان، متخصصان 
سایبری و عملیاتی همکاری کردند تا ثابت کنند ایران 
همچنان به دنبال سالح هسته ای است. کوهن مدعی 
شده بود عملیات اطالعاتی عیله ایران نگاه جهان را به 
ایران و دعوای هسته ای تغییر داد«. اشاره رئیس موساد 
به عملیاتی جاسوسی بود که در آن رژیم صهیونیستی 
مدعی شد بخشی از اسناد و اطالعات محرمانه آرشیوی 
مربوط به برنامه هسته ای ایران را از منطقه ای در حومه 

تهران ربوده و از ایران خارج کرده اند.
مشــهور ترین حمله و خرابکاری هسته ای غرب علیه 
ایران هــم که ماجرای معــروف و تکــراری ویروس 
»استاکس نت« است. یعنی کشورهایی که امروز درباره 
خرابکاری اخیر خانم بازرس سروصدا به راه انداخته و 
ایران را متهم می کنند برای ترساندن مأموران آژانس 
تالش کرده است، آیا همه این اقدام ها و جاسوسی ها را 
فراموش کرده اند؟ آن ها اصالً به خاطر ندارند که همین 
چند ماه پیش رسانه ها و خبرگزاری های خودشان تیتر 
زدند: »همکاری انگلیس، فرانسه و آلمان در خرابکاری 

علیه برنامه هسته ای ایران«!

گذر پوست به دباغ خانه افتاد
رقیه توســلی: مگر تماشــای جعبه خرما گریه دارد؟ دیدن کتاب »فیه 
مافیه« روی میز؟ آمدن پاییز؟ بازی پرسپولیس؟ مگر شال گردن خاکستری 
که عطر »پگاســوس« بدهد و ُقل ُقل قابلمه ُقرمه گریه دارد؟ امروز فهمیدم 
جواب بعضی از سؤاالت، بُغض خالص است فقط. ماشین را می بریم تعمیرگاه. 
مکانیک دارد با مرد کت و شــلواری چک و چانه می زند.اول خیال می کنیم 
قصه ســر فاکتور است. بیشــتر که می گذرد می فهمیم خیر، قضیه ای فراتر 
از مکانیکی و سرویس است. گذر پوســت انگار به دباغ خانه افتاده.  صاحب 
اتومبیل از قرار معلوم کارمند بانک است. از آن دسته که خوب تا نمی کنند 
با ارباب رجوع. کار راه بنداز نبوده و آدم پشــت باجه را ســر می دوانند و به 
بهانه صبحانه و تلفن بازی و قطعی اینترنت و هزار و یک دلیل من درآوردی، 
مشتری مداری را می گذارند زیر پا. از آن دسته که خدمتگزار نیستند. که از 
قضا گذر جناب تعمیرکار خورده به پُســت همین آقا. حاال هم وقت تسویه 
و تالفی اســت. آقای مکانیک پایش را کرده توی یک کفش که ماشــین را 
از اینجــا ببــرد، او تعمیرش نمی کند! یک ربع، مچل و منتظر می شــویم تا 
اینکــه غائله ختم به قول های مردانه می شــود و گویا کارمند، قول می دهد 
که پس از این کاردان تر باشــد، آدم حسابی تر، درســتکارتر. باد، برگ های 
پاییز را می ســراند روی کفش هایم. یک ُقلپ از چایی که شــاگرد مکانیک 
ریخته را می نوشــم و اشــک می ریزم... جل الخالق! مگر چای دارچین گریه 
دارد؟ تماشــای پژو؟ اصاًل مگــر ُزل زدن به ردیف ضدیخ ها و روغن موتورها 

گریه دارد؟  
حرف حساب: آقاجان یادت هست همیشــه می گفتی جادوگرتر از صندلی، 
صندلی است... اگر که نپاییم، کله پا می کند... اسب می شود... اینکه صندلی سوار 
باید کاربلد باشد. درست می گفتی. امروز یک صندلی سوار کت و شلواری داشت 
یاد می گرفت صندلی، اسب است... هم سواری می دهد، هم می چرخاند، هم اگر 

حواست نباشد اهل جفتک پرانی است و نقش بر زمینت می کند.

وقتش رسیده
قدس زندگی: اگر تا حاال هشدارهای 
ریز و درشت درباره مضرات استفاده از 
گوشی تلفن همراه را بی خیال شده اید 
و همه آن ها را از جمله خبرهای علمی 
می دانید که امروز اعالم و فردا تکذیب 
می شــوند، حاال وقتش رسیده کمی 

جدی تر به ماجرا نگاه کنید. دلیل این حرفمان هشــدار سازمان بهداشت در 
فرانســه است که چند روز پیش اعالم شد. »فارس« در این باره نوشته است: 
»یک سازمان بهداشت، درمان و ایمنی دولتی در فرانسه به مردم هشدار داد که 
گوشی تلفن همراه را در جیب پیراهن یا شلوار خود حمل نکنند... دولت فرانسه 
در پی آن است تا از کمیسیون اروپایی بخواهد تمهیداتی را برای تولیدکنندگان 
تلفن های همراه الزامی کند که بر اســاس آن شرکت ها ملزم باشند مشخص 
کنند وقتی تلفن در مجاورت بدن قرار می گیرد، چه اندازه انرژی و امواج از آن 
جذب بدن می شود. آژانس ملی فرکانس هم بر اساس نظر دولت باید ابزارهایی 
را برای افزایش آگاهی کاربران تهیه کند، از جمله اپلیکیشن موبایل »اپن بارز« 
تا آخر ســال جاری تکمیل شود. این اپلیکیشن به هر کاربر اجازه خواهد داد 
تا از میزان تشعشات مدل گوشی خود مطلع شود. دولت همچنین به کاربران 
گوشی های مختلف نیز پیشنهاد کرده تا حد امکان از هندزفری استفاده کنند 
تا گوشی به سرو صورت نزدیک نباشد و تا جایی که می توانند به جای تماس 
صوتی، از پیامک اســتفاده کنند«. خالصه این بار ماجرای تشعشعات گوشی 

تلفن همراه جدی است... گفته باشیم!
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ورزش
رفیعی و باقری در قعر سایت متریکا قرار دارند

هشدار یحیی به ستاره های 
کاغذی شهر خودرو

دردسر پرسپولیس دو تا شد

 بلغارها هم »جونیور« را 
پس نمی گیرند

بازهم بستنی های طالیی
قدس زندگی: نخســتین بار حدود 
هشــت ســال پیش بود که ماجرای 
سرو بســتنی هایی با روکش طال در 
برج میالد حاشیه ساز شد. پس از آن 
انواع و اقسام رستوران های الکچری با 
تقلید از کافی شاپ برج میالد، شروع 

به ســرو خوراکی های مختلف با روکش طال کردند. همان موقع با باال گرفتن 
اعتراض های مردمی، بساط طالهای خوراکی از رستوران های کشور جمع شد، 
اما حاال پس از گذشت چندین ســال، پای طالهای خوراکی یک بار دیگر به 

رستوران های کشور باز شده است.
این بار ماجرا از انتشار خبر فروش بستنی و کیک با روکش طال در مشهد آغاز 
شد. هرچند بعضی از رســانه ها بعداً فروش بستنی طال در مشهد را تکذیب 
کردند اما همین موج کافی بود تا ماجرای طالی خوراکی یک بار دیگر ســوژه 
داغ فضای مجازی و رســانه ها شــود. آن طور که رسانه ها می گویند، ماجرای 
الکچری بازی این بار بیشــتر از همیشه اوج گرفته و شما هر زمان اراده کنید، 
می توانید در رستوران های الکچری شهرتان غذا، بستنی و کیک با روکش طال 
ســفارش دهید یا اصالً خودتان روکش طال بخرید و برای میهمان هایتان در 
خانه سرو کنید! کار حتی به جایی رسیده که چندین فروشگاه اینترنتی عالوه 
بر ورق های طال، ورق مس و نقره هم به مشتریانشان می فروشند. البته نصراهلل 
شیرافکن، واردکننده مواد اولیه خوراکی در این باره به باشگاه خبرنگاران گفته: 
»هــر ورق از این روکش های طال به قیمت ۱3۷ دالر در خارج از ایران به ویژه 
سوئیس به فروش می رسد و خرید یک بسته ده تایی آن نیازمند یک هزار و 
4۰۰ دالر ســرمایه اســت«. از آن طرف ورق خوراکی طال هم در هیچ کجای 
ایران تولید نمی شود. این یعنی در ایران هر ورق طال باید چیزی در حدود ۱۷ 
میلیون قیمت داشته باشد اما مغازه های ایرانی، این بسته های ده تایی را کمتر 
از یک میلیون تومان می فروشند! کارشناسان هم گفته اند معلوم نیست در این 

ورق های به اصطالح طال، از چه چیزی استفاده می شود.
هرچند چندین رستوران و کافی شاپ در شمال کشور بابت استفاده از طالی 
خوراکی پلمب شــده اند اما هنوز تعداد زیادی از رســتوران ها و فروشگاه های 
اینترنتــی همچنان این طالهای خوراکــی را عرضه می کنند که حتی اگر از 
مشکالت بهداشتی آن بگذریم، باز هیچ جوره با اوضاع اقتصادی فعلی کشور و 

حتی فرهنگ ما ایرانی ها جور در نمی آید.

نگاهی به تالش های دیروز و امروز غربی ها برای جاسوسی و خرابکاری  هسته ای در ایران

حملهیکتحفهبهنطنز!
»اینفانتینو« خود عامل دخالت سیاست در فوتبال است

یک بام و دو هوا در فیفا!
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روزمره نگاری

باور می کنید؟

گفت وگو با سعید رزاقی در خصوص کتاب مصور حضرت زینب h که به زودی منتشر می شود 

روایت حماسه پیام آور کربال برای نوجوانان
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سینا حسینی: شهرخودرو در نقل  و انتقاالت این فصل 
»مهدی رحمتی، فرشــاد فرجی، فرشــاد محمدی مهر، 
محمدحسین اکبرمنادی، روح اهلل باقری، احمد جاللی، 
علیرضا اســدآبادی، مرتضی خراسانی و سروش رفیعی« 
را خرید. اعتراض چــراغ خاموش یحیی گل محمدی به 
عملکرد سروش رفیعی و روح اهلل باقری به عملکرد ضعیف 
آن ها نشان داد استراتژی ســرمربی موفق شهرخودرو 
همچنان عدم اتکا به ســتاره های کاغذی فوتبال ایران 
است. هرچند یحیی بدون اینکه نامی از سروش رفیعی و 
روح اهلل باقری به میان بیاورد از عملکرد آن ها انتقاد کرد 
اما به استناد منتقدان فوتبالی این دو ستاره شهرخودرو از 
ابتدای فصل تاکنون نمایش قانع کننده ای نداشته اند به 
همین دلیل نه تنها نمی توان آن ها را خرید موفق دانست 
بلکه باید اذعان داشــت مالک ستاره دوست شهرخودرو 

سرمایه گذاری روی صفر انجام داده است.

اتکا به آمار
در سایت متریکا که بر اساس ریز عملکرد بازیکنان نمره 
می دهد هم ســروش رفیعی و روح اهلل باقری قعرنشین 
هستند. سروش تا پایان هفته دهم فقط یک شوت زده 
اســت! مجموعاً دو پاس کلیدی داده کــه یکی از آن ها 
منجر به گل شده است. روح اهلل باقری هم پس از گلزنی 
در هفته نخست، دیگر شــادی گلی نداشت. باقری پس 
از آن گل فقط  دو شــوت در چارچوب مقابل سایپا زد و 
در سایر بازی ها حتی شوت در چارچوب هم نزد. مهاجم 
فصل قبل اســتقالل هنوز هیچ پاسی که منجر به خلق 
موقعیت شــود نداده و حتی دریبلی هم بــه نام او ثبت 

نشده است. 
آمارها نشان می دهد احتماالً منظور یحیی گل محمدی 
به بازیکنانی که پول خوب گرفتند اما در حد انتظار ظاهر 

نشدند، سروش رفیعی و روح اهلل باقری است.

کدام قاسمی نژاد؟
البته در کنار عملکرد ضعیف ســروش رفیعی و روح اهلل 
باقری باید به افول بازیکنانی نظیر امین قاسمی نژاد هم 

اشاره کرد، تفاوت میان بازی های فصل قبل این بازیکن 
با عملکردش در فصل جدید نشان می دهد قاسمی نژاد 
گرفتار ضعف فاحشی شده است که اگر به همین منوال 
ادامه دهد بی گمان به جمع بازیکنان نیمکت نشین اضافه 
خواهد شد چون یحیی طاقت بازیکن ناآماده در ترکیب 

تیمش را ندارد.

قوانین یحیی
طیف گسترده ای از منتقدان فوتبال ایران رمز موفقیت 
فصل قبل گل محمدی را اســتفاده از بازیکنان بی نام و 
نشــان و کم ادعا می دانند و بر ایــن باورند یحیی اصوالً 
در زمره مربیان جوانگراســت که با اعتماد به بازیکنان 

با انگیزه هدفش را جســت و جو می کند. حضور مسعود 
ریگی، محمد قاســمی نژاد، علی نعمتی و سعید صادقی 
در ترکیب فصل گذشته این تیم نشان داد نسخه یحیی 
برای رسیدن به این موفقیت جواب می دهد اما همزمان با 
ورود فرهاد حمیداوی و عالقه مندی او به جذب ستاره ها 
حاال شکافی عمیق در تفکرات ســرمربی تیم به وجود 
آمده اســت از این رو فوتبال باب میــل یحیی در زمین 

پیاده نمی شود.

داستان رحمتی
البته یحیی در این میان عدالت را به خوبی رعایت کرده 
و با خارج کردن سید مهدی رحمتی از این دایره عملکرد 

وی را مورد ستایش قرار داده تا نشان دهد او ستاره گریز 
نیست بلکه اعتقاد به نظم پذیری و فرمانبرداری بازیکن از 
کادر فنی دارد از این رو بازیکنی که در خدمت تیم باشد 
در دایره بازیکنان مورد حمایت اوســت اما بازیکنی که 
تاکتیک پذیر نباشد و از سیستم تیمی بیرون رود بی گمان 
محکوم به نیمکت نشینی خواهد بود. کسی چه می داند 
شاید کالدرون هم برای اخراج سروش رفیعی همان دالیل 

گل محمدی را داشته و دارد.
از این رو باید دیــد آیا در صورت تداوم ایــن اتفاق آیا 
یحیی حاضر به حفظ ستاره های کاغذی تیمش خواهد 
بود یا اینکــه آن ها در فهرســت بازیکنان مــازاد قرار 

خواهند گرفت.

رفیعی و باقری در قعر سایت متریکا قرار دارند

هشدار یحیی به ستاره های کاغذی شهر خودرو

حمایت مدیران آرسنال از اونای امری
ورزش: تداوم نتایج ضعیف آرسنال در رقابت های فصل جاری شایعه اخراج اونای امری از سمت 
سرمربیگری توپچی ها را قوت بخشیده است اما به نظر می رسد مدیران باشگاه انگلیسی برنامه ای 
برای قطع همکاری با سرمربی اسپانیایی ندارند. آرسنال شنبه شب با شکست 2 بر صفر مقابل 
لسترسیتی سومین شکست فصل خود را تجربه کرد؛ این در حالی است که توپچی ها با کسب 
17 امتیاز از 12 بازی ابتدایی خود در رتبه ششم جدول رده بندی این رقابت ها قرار دارند. سایت 
انگلیسی »اتلتیک« مدعی شد هیئت مدیره باشگاه آرسنال صد درصد پشت اونای امری 48 ساله 

است و با وجود مشکالتی که این تیم در مستطیل سبز دارد، قصدی برای اخراج او ندارند.

توخل: کاوانی باید ثابت کند بهتر از ایکاردی است
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پاری سن ژرمن به مهاجم اروگوئه ای تیمش بابت عملکرد ضعیفش 
مقابل برست هشدار داد و از عملکرد همتای آرژانتینی او تمجید کرد. توماس توخل می گوید: 
»بازی کردن در اینجا برای یک مهاجم کار آسانی نیست. بازی کاوانی هنوز ریتم ندارد. او باید از 
پس این رقابت برآید. همیشه کار برای مهاجمان سخت است، چون پست آن ها بسیار حساس 
است. با این حال ما چاره ای نداریم جز اینکه این شرایط را بپذیریم و سخت تمرین کنیم. گاهی 
اوقات شما در شرایطی قرار می گیرید که احساس خوبی دارید. کمی شانس هم چاشنی کار 

می شود تا همه چیز بی عیب و نقص پیش برود. مائورو اکنون در چنین وضعیتی قرار دارد.«

تغییر موضع بایرن در مورد فلیک
ورزش: به نظر می رسد که ثبت نتایج قابل قبول در کارنامه تیم فوتبال بایرن مونیخ پس از اخراج نیکو 
کواچ از سرمربیگری این تیم، سبب شده موضع مدیران باشگاه درباره کادر فنی تیم تغییر کند. در حالی 
تا پیش از این از گزینه هایی مانند آرسن ونگر، ماسیمیلیانو آلگری، توماس توخل و رالف رانگنیک به 
عنوان کاندیداهای جانشینی کواچ یاد می شد، اکنون این احتمال وجود دارد که بایرن مونیخ حداقل 
تا پایان فصل به مربی موقت فعلی، هانسی فلیک اعتماد کند. بایرن در دو بازی که فلیک هدایتش را 
برعهده  داشته، نخست در اروپا موفق شد المپیاکوس را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد و پس از آن هم 

در یک دیدار حیثیتی شنبه توانست دورتموند را با نتیجه 4 بر صفر شکست دهد.

مسی به رکورد رونالدو رسید
ورزش: بارسلونا این هفته میهمان خود سلتاویگو را با نتیجه 4 بر یک شکست داد که 
سه گل نخست این تیم را لیونل مسی به ثمر رساند. مسی با گل های خود به تیمش 
کمک کرد که به صدر جدول برگردد اما عالوه بر آن او یک رکورد فردی ارزشــمند 
هم برای خودش کسب کرد. این سی و چهارمین هت تریک مسی در اللیگای اسپانیا 
بود و حاال از این حیث او با کریستیانو رونالدو برابر است. با توجه به خروج رونالدو از 
اللیگا، حاال مســی این فرصت را دارد که به تنهایی در صدر جدول بازیکنان دارای 
بیشترین هت تریک قرار بگیرد، اتفاقی که انتظار می رود دیر یا زود به وقوع بپیوندد.

حمیدرضاعرب: جیووانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون 
جهانی فوتبال در حالی در یکی از مراسم های مهم فیفا 
پیرامون حضور زنان در ورزشگاه های ایران حرف های به 
ظاهر دلسوزانه ای به زبان آورد که ماه هاست هنوز موفق 
به آزادســازی پول های بلوکه شده ایران به دالیل کاماًل 
سیاسی نشده است.  اینفانتینو که ممانعت از ورود زنان 
به ورزشــگاه های ایران از سوی تصمیم گیران را اقدامی 
سیاســی برمی شــمرد و حتی فوتبال ایران را جسته و 
گریخته به تعلیق و محرومیت هایی از این دست تهدید 
کرده بود خود اکنون قادر نیســت کالف هــای به هم 
پیچیده درمقابل فوتبال ایران را که از همین سیاســت 

زدگی ها نشأت می گیرد را باز کند. 

پول های بلوکه شده
به قول رئیس فیفا اگر فوتبال جایی برای سیاسی کاری 
نیســت و زنان حق دارند به ورزشــگاه های ایران بروند 
او چرا نمی تواند ســود حاصل از حضور ایــران در جام 
جهانی را به حساب فدراســیون فوتبال ایران بازگرداند 
تا فوتبال ایران بیش از این لطمــه نبیند و آینده اش به 

مخاطره نیفتد؟ 
مســئله اخیر میان فدراســیون فوتبال ایران و مارک 
ویلموتس در واقع وابســته به همین جریان هاست واگر 
فدراسیون فوتبال ایران می توانست با سهولت مراودات 
بانکی را انجــام داده و یا حداقل از ســود های حاصل از 
حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی بهره مند بود هرگز 

چنین حواشی پیرامونش را فرا نمی گرفت.

بازی در کشور ثالث
بی توجهی آقای رئیس به فوتبال ایران و سیاست های دوگانه 
اش اما تنها معطوف به این ماجرا نیســت. در مسئله بازی 
در کشور بی طرف نیز آقای رئیس اسیر البی ها و فشار های 
سیاسی جریان های ضد ایرانی شد درحالی که فوتبال ایران 
حق خود می دید از تیم های سعودی درهمین ایران میزبانی 
کند. رئیس که خود را پرچمدار مبارزه با سیاسی کاری در 
ورزش می داند و مدعی است که آمده فوتبال را از سیاست و 
چنین بازی هایی جدا کند اما هرگز در مواجهه با جریان های 
بازدارنده علیه فوتبال ایران موفق نبوده و در عوض کوشیده با 
موضوع نه چندان پراهمیت حضور زنان در ورزشگاه های ایران 
خود را دوستدار ملت ایران به خصوص قشر زنان جا بیندازد. 

دروغ های سیاسی
به واقع اگر رئیس کمترین دلبستگی به این کشور داشت 
هرگز اجازه نمی داد تحریم های ظالمانه آمریکا در ورزش 
نیز اثرگذار باشد و فوتبال ایران را از حقوق خود محروم کند. 
فوتبالی که حاال به واسطه اهمال همین آقا از رقمی در حدود 
10 میلیون دالر بابت حضور در جام جهانی 2018 محروم 
شده، حق مراوده بانکی با مربیان و بازیکنان خارجی را ندارد 
و البته مجبور است در اوج نابرابری و عداوت در کشور ثالث از 
تیم های سعودی میزبانی کند. آیا به راستی می  توان باور کرد 
که اینفانتینو در ماجرای فشار برای ورود بانوان به ورزشگاه های 
ایران دوستدار ایرانی ها بود یا اینکه به راه انداختن آن ماجرا هم 
حاصل فشار های همان دست های پشت پرده ضد ایرانی بود، 

نه عالقه رئیس؟!

تام ویلیامز/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: کار کردن 
به عنوان بادیگارد یک بازیکن مطرح جهان فوتبال، ممکن 
است در ظاهر ســاده به نظر بیاید اما وقتی به جزئیات 

می رسیم دشوارتر از چیزی است که تصور می شود.
الزم به یادآوری نیســت که چنین فردی نیازمند پشت 
سر گذاشتن تمرینات ویژه، داشتن روحیه و انگیزه باال در 
کار است و باید از لحاظ فیزیکی در بهترین شرایط بوده 
و همیشــه برای جلوگیری از خطرات احتمالی هوشیار 
باشد. نکته اینجاست در پایان شیفت کاری یک بادیگارد، 
مسئولیت های او به پایان نمی رسد. او همچنان وظیفه 
دارد به تعهدات بروز ندادن نــکات امنیتی کارفرمایش 
پایبند بوده و قید حضور در شــبکه های اجتماعی را نیز 
بزند. همچنین تغذیه چنین افرادی به خصوص در حوزه 

نوشیدن مشروبات الکلی کاماًل تحت نظر است.

حتی سیر هم نخور!
کریس که از طرف شــرکت امنیتــی بریتانیایی به نام 
Intelligent Protection )محافظــت هوشــمند( 
در فرانســه کار می کند می گوید:»زمانی که در خارج 
از ساعات کاری هم هســتم باید کاماًل حواسم به تغذیه 
ام باشــد. حتی در مصرف سیر و نوشــیدنی الکلی نیز 
نمی توانیم خارج از محدوده عمل کنیم. این کار نیازمند 
هوشیاری و تمرکز کامل است. ما دائماً تست الکل و مواد 
مخدر می دهیم و در مجموع هیچ چیز شــخصی برای 
خودمان نداریم. ما حتی نمی توانیم عکســی از خود به 
همراه ســتاره هایی که از آن ها مراقبت می کنیم جایی 

منتشر کنیم«.
کریس عضو سابق نیروی دریایی بریتانیاست که بعد از 
12 سال از آن سمت کنار رفت و اکنون مدت چهار سال 
است که به استخدام Intelligent Protection در 
آمده و هم اکنون محافظ یکی از ستاره های لیگ دسته 
اول فرانسه اســت که به دالیل امنیتی امکان ذکر نام او 
نیز نیست. 10 بازیکن در سه باشگاه برتر فوتبال اسپانیا 
و فرانسه از این شرکت امنیتی خدمات می گیرند. قیمت 
پکیج معمولی محافظت از طرف این شرکت 1000 دالر 
برای هر روز است و هزینه ســاالنه نیز به 400 هزار دالر 
می رسد. این به هیچ عنوان قیمت ارزانی نیست اما خب 
فوتبالیست هایی که چنین خدماتی می گیرند نیز درآمد 

کمی ندارند!

عالوه بر پیش زمینــه نظامی و تمرینــات ویژه جدید 
محافظت، کریس در زمینــه رانندگی در مواقع بحرانی 
و همین طور کمک های اولیه نیز آمــوزش دیده و زبان 
فرانســوی را نیز به راحتی صحبت می کنــد. او و دیگر 
اعضای تیمش همیشه می توانند از باشگاه های ورزشی 
به صورت رایگان اســتفاده کنند تا سطح آمادگی باالی 

فیزیکی و روحی خود را حفظ کنند.

آمادگی برای جنایــت کاری که در همین نزدیکی 
است

وظایف یک تیم امنیتی برای یک بازیکن مشــهور تنها 
به محافظت از حضور او در اجتماع محدود نمی شــود. 
چنین بادیگاردهایی وظیفه دارند به عنوان مثال قبل از 
سفر تفریحی یک بازیکن ستاره، پیش از حضور او در آن 
محل، به آنجا رفته و شرایط را از لحاظ امنیتی، مسیرهای 
ارتباطی با آن و هماهنگی ها با پلیس محلی را حل و فصل 
کنند. برخی از این محافظان، تکنیک های دفاع شخصی 
را نیز به کارفرمایان و خانواده آن ها آموزش می دهند تا 
آن ها را برای لحظات بحرانی آماده کنند. آن ها بیشتر این 
کار را برای افزایش آرامش روانی خود و کارفرمایشــان 
انجام می دهنــد. کریس در این باره می گوید: »آســان 
نیست که با همســر حدوداً 20 ســاله یک فوتبالیست 
مشــهور در خصوص چنین آمادگی های رزمی صحبت 
کنیم یا به آن ها توانایی پرتاب اشیا به سمت مهاجمان و یا 
استفاده از ابزارهای روزمره در دفاع را به نمایش بگذاریم، 
و بیشــتر تالش داریم تا به آن ها چگونگی قسر در رفتن 
از مهلکه را بدون کمترین صدمه ممکن نشان دهیم. اما 
در برخی موارد نیز با توجه بــه اتفاقات خونباری که در 
گذشته مثاًل برای جرج هریســون و همسرش در سال 
1999 افتاد، دادن آموزش هایی در مواجه با آدمکش ها و 

گروه های جنایت کار نیز پیش بینی شده است«.
مســلماً یکی از منفعت هــای چنین شــغلی برای یک 
بادیگارد، نزدیک بودن به فردی است که توسط میلیون ها 
نفر عاشقانه مورد عالقه است، که البته همین نیز می تواند 
مثل تیغ دولبه عمل کند. به عنوان مثال پل هیوز که برای 
مدت هشت سال بادیگارد دیوید و ویکتوریا بکام بود به 
خاطر تنها اســتفاده از عبارت »با این دو بسیار نزدیک 
بودیم« در مصاحبه با یک روزنامه از شرکت امنیتی خود 

اخراج شد!

»اینفانتینو« خود عامل دخالت سیاست در فوتبال است

یک بام و دو هوا در فیفا!
کار کردن به عنوان بادیگارد یک بازیکن فوتبال چگونه است؟

نگهبانی از سوپر استارها!

حاشیه های نشست خبری هفته پارالمپیک

از پرداخت پاداش مرحومه شیر محمدی خبری نیست
سینا حسینی: نشست خبری هفته پارالمپیک صبح روز یکشنبه با 
حضور رئیس هیئت جانبازان و معلوالن در اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی برگزار شد که حاشیه های این نشست پر رنگ تر از متن 
بود تا خبرنگاران حاضر در نشست به نحوه برگزاری این جلسه اعتراض 
کنند. در این نشست قرار بود برنامه های هفته پارالمپیک به اصحاب 
رسانه ها اعالم شود اما در کمال ناباوری وقتی خبرنگاران در این زمینه 
سؤال مطرح کردند رئیس هیئت گفت: برنامه های این هفته آماده شده 
و پس از جلسه پرینت خواهیم گرفت تا همه خبرنگاران در جریان برنامه 
ریزی قرار گیرند! جالب اینکه یکی از مسئوالن هیئت به مدت طوالنی 

سخنرانی کرد و زمانی که نوبت به سؤال و جواب خبرنگاران رسید این 
فرد اعالم کرد چون جلسه دارم باید نشست را ترک کنم!  خبرنگار قدس 
در این نشست درباره سرنوشت پرداخت پاداش مرحومه راضیه شیر 
محمدی به خانواده وی و پیگیری های هیئت پرسید که محمدی فر 
اعالم کرد پیگیری می کنم بعداً خبر می دهم! نماینده اداره کل ورزش 
و جوانان هم اعالم کرد: »این نشست مربوط به اعالم برنامه های هفته 
پارالمپیک است و شــما نمی توانید درباره مسائل هیئت جانبازان و 
معلوالن سؤال بپرسید«. حال سؤال مهم این است که خبرنگاران دقیقاً 

برای چه موردی به این جلسه فرمایشی دعوت شده بودند؟

ورزش: این هفته انصاری فرد پس از بازگشت کالدرون، در جلسه ای 
با او، وضعیت سه مهاجم پیشنهادی باشگاه را بررسی خواهد کرد 
اما پیش از آن، احتماال اتفاق دیگری رخ می دهد. اگرچه براندائو به 
تهران می آید تا در تمرینات شرکت کند اما کار فسخ او سریع تر 
از پیش بینی ها انجام خواهد شد و این مهاجم برزیلی احتماال 
تا پیش از بازی با نفت مسجد سلیمان، از جمع قرمزها جدا 
خواهد شد. البته این تصمیمی است که باشگاه پرسپولیس 

ضد  حمله

عراقی ها بازی با ایران را رایگان کردند
ورزش: تیم ملی فوتبال ایران و عراق پنجشــنبه همین هفته باید در 

مرحله دوم انتخابی جام جهانی برابر هم به میدان بروند. 
الزهیری، مسئول فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد: بلیت  فروشی 
برای این دیدار برای عراقی ها صورت نخواهد گرفت و تماشــای این 
مســابقه برای آن ها رایگان اســت تا بتوانیم حضور گسترده ای در 

ورزشگاه داشته باشیم.

چند استقاللی، همچنان در اعتصاب؟
ورزش: تمرین دیروز استقالل برگزار شد تا این طور برداشت شود که 
اعتصاب یک روزه بازیکنان این تیم به پایان رسیده است. با این حال بر 
اساس تصاویری که رسانه رسمی استقالل از این جلسه تمرینی منتشر 
کرده اســت، بســیاری از بازیکنان اصلی این تیم به جز سید حسین 

حسینی و میلیچ همچنان غایب تمرینات هستند.
البته در بین بازیکنان اصلی اســتقالل، وریا غفــوری، علی کریمی، 
ســیاوش یزدانی، مهدی قائدی، عــارف غالمــی در اردوی تیم  ملی 
بزرگســاالن و امید حضور دارند اما عالوه بر آن ها بازیکنانی همچون 
محمد دانشگر، روزبه چشمی، فرشید اسماعیلی و میالد زکی پور هم 

در تمرین شرکت نکردند.

۳ کامیون لوازم از باشگاه نساجی خارج شد
ورزش: علی دهقانی، معاون ورزشی باشــگاه نساجی گفت: در فعل  و 
انفعاالت مالکیتی که پیش از فصل در باشگاه رخ داد، سه کامیون لوازم 
تمرینی و اداری از باشگاه خارج شده و از قرار معلوم توسط مالکان قبلی 

در یک انبار دپو شده است. 

علت سکوت انصاری فر در پرونده جونیور چیست؟
ورزش: شنیده می شود با توجه به اینکه احتمال دارد پای برخی مدیران 
باشگاه پرسپولیس و اعضای هیئت مدیره این باشگاه در آمدن جونیور به 
پرسپولیس با این شکل و شمایل وسط باشد، انصاری فرد در حال حاضر 

ترجیح می دهد در این مورد کاماًل سکوت کند.
گفته شــده انصاری فرد معتقد است: در شــرایط فعلی اگر بخواهد به 
صورت رسانه ای به پرونده جونیور ورود کند ممکن است سبب ناراحتی 

برخی مدیران و اعضای هیئت شود.

تاج به امیدها سر زد 
ورزش: مهدی تاج ریاســت فدراســیون فوتبال، صبح دیروز در محل 
تمرینات تیم ملی امید حاضر شــد و با اعضای تیم به خصوص حمید 
استیلی و کادر فنی دیدار و گفت و گو کرد. تیم المپیک ایران دیشب از 
طریق دوحه راهی کشور اندونزی شد و روزهای 22 و 2٥ آبان برابر این 

تیم به میدان می رود.

مصدومان سپاهان رسیدند 
ورزش: تمرینات تیم فوتبال سپاهان در شرایطی از روز گذشته دنبال 
شد که استنلی کی روش بزرگ ترین غایب تیم بود ولی خبر خوشحال 
کننده برای سپاهانی ها شرکت کردن کومان، مسلمان، نقی زاده و ایران 

پوریان در تمرینات گروهی بود.
با این حال مصدومیت کی روش که میزان آن مشخص نیست و حتی 
ممکن است این بازیکن به دو دیدار مهم طالیی پوشان مقابل صنعت 

نفت آبادان و استقالل نرسد.

حسین کعبی مربی فوالد شد
ورزش: با درخواســت جواد نکونام و موافقت مدیرعامل باشگاه فوالد، 
حسین کعبی در لیگ نوزدهم به عنوان مربی فوالد معرفی شد. حسین 
کعبی بازیکن سابق تیم فوتبال فوالد خوزستان است. او بازی در جام  
جهانی 200۶ برای تیم  ملی، پرسپولیس و لسترسیتی انگلستان را نیز 

در کارنامه دارد.

منهای فوتبال

لیگ برتر بسکتبال
ورزش: هفته سوم لیگ برتر بســکتبال امروز در شهرهای آبادان، 
تهران، مشهد، قم، شهرکرد و اصفهان برگزار می شود که برنامه آن به 

شرح زیر است. برنامه هفته سوم به شرح زیر است:
نفت آبادان – شورا و شهرداری قزوین )ساعت 1۶(

اکسون – مهرام )ساعت 1۶(
آویژه صنعت پارسا – شهرداری گرگان )ساعت 1۶(

شیمیدر – صنعت مس کرمان )ساعت 1۶(
رعد پدافند هوایی شهرکرد – پتروشیمی )ساعت 1۶(

ذوب آهن – توفارقان آذرشهر )ساعت 1۶(
نیروی زمینی – شهرداری بندرعباس )ساعت 18(

رونمایی از کاندیداهای ریاست فدراسیون والیبال
داورزنی تأیید شد، بهنام محمودی نه!

ورزش: با اعالم وزارت ورزش و جوانان، پس از بررســی های انجام شده 
توسط مراجع ذی صالح نظارتی، تاکنون اسامی محمود افشاردوست، 
محمدرضا داورزنی، افشین داوری، محمدرضا رشیدی، احمد سعادتمند 
و امیرحسین منظمی برای حضور درانتخابات ریاست فدراسیون والیبال 
مورد تأیید قرار گرفته اند. نکته جالب عدم وجود نام بهنام محمودی در میان 
کاندیداهای تأیید صالحیت شده برای انتخابات است! مجمع انتخاباتی 

فدراسیون والیبال روز 29 آبان ماه برگزار خواهد شد.

هندبال باشگاه های آسیا
زاگرس و سپاهان باز هم باختند

ورزش: تیم هندبال زاگرس اسالم آباد غرب در سومین مسابقه خود 
در رقابت های جام باشگاه های آسیا مقابل الشارجه امارات قرار گرفت 
و با نتیجه 31 بر 24 بازنده شد سپاهان هم مقابل العمان 27 بر 2۶ 

شکست خورد.

با ۱۱ طال و سه نقره در فجیره امارات رقم خورد
پرورش اندام ایران بر سکوی نخست جهان

ورزش: تیم های ملی ایران در رقابت های جهانی پرورش اندام، بادی 
کالسیک، فیزیک، فیزیک کالسیک و ماسکوالر فیزیک که در شهر 
فجیره امارات برگزار شد با کســب 11 مدال طال و سه مدال نقره به 
مقام قهرمانی دســت یافتند. عنوانی که برای کسب آن ملی پوشان 
ایرانی از ســوی هیچ حریفی تهدید نشــدند و با فاصله روی سکوی 

نخست ایستادند.  

رکورد جهانی سنگنوردی علیپور شکسته شد
ورزش: مسابقات ســنگنوردی قهرمانی آسیا که در کشور اندونزی 

جریان داشت، بدون مدال برای کشورمان به پایان رسید.
رضا کالسنگیان در ماده لید پنجم شــد و در بخش کامباین نیز با 
ایستادن در جایگاه دهم به کار خود پایان داد.  همچنین ورزشکاران 
ماده سرعت کشورمان هم از کســب مدال بازماندند. مهدی علیپور 
پنجم شد، احسان اسرار در رده ششم ایستاد و در نتیجه ای عجیب 

مقام چهارم به رضا علیپور، رکورددار سرعت دنیا رسید.

استعفای دبیر هیئت سوارکاری 
استان خراسان رضوی

ورزش: رامین چرمچی،دبیر هیئت ســوارکاری استان خراسان 
رضوی از سمت خود استعفا داد.استعفای چرمچی که دلیل آن 
مشغله های خانوادگی و کاری ذکر شده است البته توسط حمید 
نیکویی، سرپرست هیئت ســوارکاری پذیرفته شد. در حالی که 
مجمع انتخابات هیئت ســوارکاری بنا به دالیلی به تعویق افتاده 
اســت باید دید در نبود دبیر این هیئت سرنوشت این انتخابات 

به کجا خواهد انجامید.

گرفته و باید دید در راستای رسیدن به آن تا چه حد موفق خواهند 
شد. باشگاه پرسپولیس در نظر دارد تا با پرداخت حقوق این بازیکن تا 
نیم فصل، براندائو را راضی به جدایی کند. این در حالی است که خوِد 
جونیور نیز تمایلی به ادامه کار در ایران ندارد و همین موضوع می تواند 
اثر مثبت در روند کار بگذارد. درحال حاضر باشگاه 1٥0 هزار دالر از 
قرارداد ٥00 هزار دالری جونیور را پرداخت کرده و تصمیم دارد با 
پرداخت ٥0 هزار دالر دیگر، قرارداد مهاجمش را فسخ کند )یعنی 

بیش از دو میلیارد برای یک خرید کامالً ناموفق(. جونیور اما اصرار دارد 
دست کم نیمی از قرارداد خود را )2٥0 هزار دالر( دریافت کند و همین 
موضوع کشمکش هایی را بین او و باشگاه به وجود آورده است. جونیور 
قصد دارد تا به باشگاه مبدأ یعنی لودوگورتس بلغارستان بازگردد اما 
این باشگاه بلغاری مخالف این اتفاق است و تمایل دارد تا در نیم فصل 
بازگشت جونیور عملی شود. با این حال مدیر برنامه برزیلی این بازیکن 
تمام تالش خود را انجام می دهد تا هرچه زودتر براندائو به بلغارستان 
بازگردد. با جدایی براندائو پرسپولیس به سراغ بازار خارجی می رود و 
دو اولویت برای خود خواهد داشت: ابتدا خرید با رضایت کامل گابریل 
کالدرون و سپس جذب هرچه سریع تر مهاجم. اولویت دوم برای این 
است که بازیکن جدید بتواند سریع تر تطبیق پیدا کند و در تمرینات 

زمستانی پیش از شروع نیم فصل نیز حضور یابد.

دردسر پرسپولیس دو تا شد

بلغارها هم »جونیور« را پس نمی گیرند

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/9/5

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه آقای علی فراهی باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منض��م به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
یکدانگ مشاع از ششدانگ اعیان چهار باب مغازه و انبار تجاری به شماره پالک 16218 فرعی 
از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
اس��ت. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 239232 دفتر 
1297 صفحه 305 بنام آقای علی فراهی ثبت و سند به شماره چاپی 008463 صادر گردیده 

است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.
لذا به اس��تناد م��اده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوب��ت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9810051 م.الف 220
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم مهین محمدیان باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
شش��دانگ اعیان یکباب آپارتمان به ش��ماره پالک 17534 فرعی از 7993 فرعی از 5 اصلی 
بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. با 
بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 260062 دفتر 1455 
صفحه 215 بنام آقای محمد رادمان ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 375388 صادر گردیده 
است س��پس برابر س��ند قطعی 97319 مورخ 1386/12/08 دفترخانه 64 مشهد بنام خانم 
مهین محمدیان منتقل ش��ده اس��ت. سپس برابر س��ند رهنی 94699 مورخ 1394/10/05 
دفترخانه 40 مش��هد در رهن بانک کش��اورزی قرار گرفته اس��ت. دفتر ام��الک بیش از این 

حکایتی ندارد. ...........
لذا به اس��تناد م��اده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوب��ت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9810052 م.الف 221
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای ایرج فرش��ته پور به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ریال در پرونده 
کالس��ه 382، پالک ثبتی ش��ماره 262 فرعی از 235 اصلی بخش 9 مشهد به نشانی رودکی 
شمالی 8- پ . 145 دارای عرصه به مساحت حدود 510 مترمربع و اعیان به مساحت حدود 
267 مترمرب��ع ش��امل دو طبقه توقیف گردیده و به مبل��غ 57/500/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده اس��ت که در تاریخ 98/8/25 س��اعت 10 صبح در محل ش��عبه مزایده اجرای احکام 
کیفری مش��هد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط 1 )دفتر 

کل( مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد.آ9809798
قیمت پایه 57/500/000/000 ریال می باشد.

دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب مشهد

آگهی دعوت از مجاورین
حسب درخواست احد از مالکین شش دانگ یک قطعه بیشه پالک 356 فرعی واقع در اراضی 
رودخانه دهبار پالک 5- اصلی بخش 6 مش��هد- مبنی بر نقش��ه برداری و صدور سند مالکیت 
تک برگ، با توجه به اعالم مالک مبنی بر عدم دسترسی به مجاورین، بدین وسیله در اجرای 
کد 914 م.ب. ثبتی و بخش نامه ش��ماره 90/46869 مورخ 1390/3/11 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کش��ور، بدین وسیله به اطالع مالکین مجاور و سایر مالکین مشاعی پالک به آدرس: 
حصارسرخ که عبارتند از: پالک 357 و 362 و 108 فرعی می رساند، نماینده و نقشه بردار این 
اداره در س��اعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/8/25 در محل وقوع پالک جهت معاینه 
محل و نقشه برداری حضور خواهند یافت، شایسته است مالکین و متصرفین فعلی پالک های 
مجاور در روز و ساعت مقرر جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خویش در محل حضور 

یابند، عدم حضور مانع از ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. آ- 9810053 م.الف 222
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه برابر درخواس��ت 98/8852 مورخ 1398/07/20 آقای مجتبی اسدآبادی استناد 
به دو برگ استش��هادیه گواهی اعالم می دارد میزان س��ه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 456 
فرعی از 3 فرعی از 376- اصلی بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که به علت سهل انگاری مفقود 
ش��ده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت مشاع از ششدانگ پالک فوق الذکر ذیل 
صفحه 340 دفتر 578 از نام دولت جمهوری اس��المی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین 
و مس��کن برابر س��ند قطعی 31039 مورخ 1390/12/10 دفتر 31 مش��هد ب��ه نام مجتبی 
اس��دآبادی منتقل، ثبت و سند به شماره س��ریال 713429 صادر و سوابق ثبتی بیش از این 
حکایتی ندارد لذا به اس��تناد ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب بهمن ماه س��ال 
1380 مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود باش��د بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تس��لیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت 

اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9810054 م.الف 223
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- سیدمحمود حسینی نژاد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینکه برابر درخواس��ت 98/8709 م��ورخ 1398/07/16 آقای دروی��ش علی دولتی 
خاخیان بالواسطه برابر وکالت نامه شماره 105788 مورخ 1393/02/16 دفترخانه 13 مشهد 
از طرف آقای مهدی فرهمندیان اس��تناد به دو برگ استش��هادیه گواهی اعالم میدارد میزان 
یکصد س��هم مش��اع از هجده هزار سهم شش��دانگ پالک 67 فرعی از 180- اصلی بخش ده 
طرقبه ش��اندیز که به علت س��هل انگاری مفقود شده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم شد 
مالکیت مشاع مذکور از ششدانگ پالک فوق الذکر ذیل ص 244 دفتر 2314 بنام آقای مهدی 
فرهمندیان ثبت و سند به شماره سریال 559670 صادر و سوابق ثبتی بیش از این حکایتی 
ندارد لذا به اس��تناد ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب بهمن ماه س��ال 1380 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تس��لیم نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه س��ند مالکیت یا معامله رسمی نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9810055 م.الف 224
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- سیدمحمود حسینی نژاد

اداره ثبت اسناد و امالک حوره ثبت ملک بهار 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860326007000579 مورخه 
1398/6/20 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مریم قاس��ملو فرزند عبداله بشماره شناسنامه 22135 صادره از بهار در اعیانی ششدانگ یک 
باب خانه به مس��احت 217/61 مترمربع پالک 10941 فرعی قسمتی از پالک 955 فرعی از 
پ��الک 139 اصلی واق��ع در بهار بخش چهار همدان خریداری با قولنامه عادی از خانم مهریه 
یوس��فی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند م��ی توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعت��راض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
ب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 291( آ-9810096
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/9/5 
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار 

اداره ثبت اسناد و امالک دوره ثبت ملک بهار 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860326007000685 مورخه 1398/7/9 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای نصراله عزیزی عارف 
فرزند زرعلی بش��ماره شناس��نامه 386 صادره از بهار در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
باغ و زمین مزروعی به مساحت 19450/37 مترمربع پالک 2655 فرعی از 126 اصلی واقع در 
اراضی شهر صالح آباد حوزه ثبتی بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقای س��یف اله س��حاب انور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 284( آ-9810098
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/9/5
هادی یونسی عطوف – رئیس ثبت اسناد و امالک بهار 

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای عباس��علی فعال خیبری به پرداخت مبلغ 5/000/000/000 ریال در 
پرونده کالسه 371،  پالک ثبتی شماره 9851 فرعی از 182 اصلی بخش 10 مشهد به نشانی 
بل��وار اقبال الهوری- اقبال الهوری 13- پالک 34 دارای عرصه به مس��احت حدود 276/76 
متر مربع و اعیان به مساحت حدود 165 متر مربع شامل یک دستگاه ملک مسکونی ویالیی 

توقیف گردیده و به مبلغ 30/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است فروش خواهد شد.
قیمت پایه 30/000/000/000 ریال می باشد.

تاریخ برگزاری مزایده مرحله اول 98/9/13 س��اعت 10 صبح و در محل واحد مزایده مس��تقر 
در دادسرای ناحیه 10 اجرای احکام کیفری مشهد می باشد. آ-9810129

دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
 به موجب به پرونده کالسه 970312 اجرایی شورای حل اختالف زبرخان آقای عزیز حیدری 
محکوم اس��ت به پرداخ��ت مبلغ203,171,554 ریال بابت اصل خواس��ته در حق محکوم له 
آقای محمد یاوری با وکالت مجید محبتی و مبلغ 7,500,000 ریال بابت نیم عشر دولتی در 
حق دولت چون مشار الیه نسبت به تودیع بدهی خود اقدامی ننموده حسب تقاضای محکوم 
له اموالی توقیف و توس��ط کارش��ناس ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ1398,09,20  س��اعت 
10 روز چهارشنبه در محل اجرای احکام  دادگاه زبرخان از طریق مزایده حضوری به فروش 
میرس��د لذا طالبین خرید و ش��رکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به این 
اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده مهیا ش��ود مزایده از نرخ پیش��نهادی 
نوبت اول شروع شده و به فردی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضما 
هزینه های حراج و نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد و اجرای احکام مسئولیتی نخواهد 
داش��ت و حداقل ده درصد از بهای پیش��نهادی برنده مزایده فی المجل��س دریافت و الباقی 
ظ��رف ی��ک ماه از برنده مزایده اخذ خواهد ش��د. در صورتی که برن��ده مزایده در موعد مقرر 
بقیه بهای اموال را نپردازد س��پرده او پس از کس��ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. اموال مورد مزایده و قیمت پایه آن توسط کارشناس ارزیابی گردیده و به 
ش��رح ذیل میباش��د. شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به شماره 
2085 فرعی از 42 اصلی به ارزش 1650000000ریال واقع در شهرک امام رضا به مساحت 

دویست متر مربع ./ آ-9810112
 علیرضا رباطی قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف زبرخان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبت تایباد

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/9/20 ام��الک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
دربخش 14مش��هد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض 

آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
آقای عبدالقیوم احمدی شیرخانی به شناسنامه شماره 0741031061 کدملی 0741031061 
صادره تایباد فرزند علی محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 173,80 مترمربع پالک 
شماره 200 فرعی از 251 اصلی از محل قسمتی از مالکیت بانو طیبه محمدپرست و قسمتی 

از پالک کالسه 96-426 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی 
و کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روس��تاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاری��خ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. 
معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیکه اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.9810086
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/08/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/5 .
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد غالمرضا آقازاده

آگهی دعوت سهامداران شرکت پاریز شرق 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 6855 و 

شناسه ملی 10380226650
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بدین وسیله 
از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا 
در جلس��ه مجمع عمومی عادی که در س��اعت 
8 صب��ح مورخ��ه 98/09/02 در آدرس بلوار 
آب و ب��رق، نبش هفت تیر 8 )گلش��ن(، برج 
اداری تجاری آرمیتاژ گلش��ن، طبقه پنجم کد 
پس��تی 9178772903 تلفن 31905، تشکیل 

می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

 تغییر بازرس اصلی و علی البدل شرکت
هیئت مدیره شرکت پاریز شرق

/ع
98
10
12
6

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پرناز 
ماکیان شرق ) سهامی خاص( به شماره ثبت 599 و 

شناسه ملی 10380287789
شرق  ماکیان  پرناز  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
ملی  شناسه  و   599 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی 
مجمع  جلسه  در  تا  میگردد  دعوت   10380287789
عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 
98/09/03 به نشانی چناران کیلومتر 20 جاده رادکان 
تشکیل   9363155511 پستی  کد  سادو  کالته  مقابل 

میگردد حضور بهم رسانند.   دستور جلسه:
1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرس 3- انتخاب 

روزنامه کثیراالنتشار          هیئت مدیره شرکت

/ع
98
10
12
1

آگهی تغییرات شرکت عمران امید یادگاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35323 و شناسه ملی 10380507460
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,04,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
2 س��ال به قرار ذیل تعیین گردیدند: ش��رکت توس��عه امید یادگاران ماندگاربه ش��ماره ثبت 33224 ، شرکت پردیس قائم شرق 
به ش��ماره ثبت 17133 ، ش��رکت مفتاح طوس گستر شرق به شماره ثبت 32187، ش��رکت تحقیق و کاوش امید یادگاران به شماره 
ثبت 38000 و ش��رکت س��پاس مهرشرق به شماره ثبت 38193 2- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
ش��د. 3 - مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بخردیار شناسه ملی 10103162918 بازرس اصلی شرکت و سیدمجیدطحانی بعنوان 

بازرس علی البدل جهت سال مالی 1397 انتخاب گردیدند 4 - صورتهای مالی 1396 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )656521(
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98
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی توس صدرا مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 532 و شناسه ملی 10380511231
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ98,2,30 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره 
مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه 
مبلغ 12500000000ریال از حس��اب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه 
به ش��رح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : س��رمایه شرکت مبلغ 12501000000ریال منقسم به12501 سهم1000000ریالی با نام 

که تمامًا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )656541(

/ع
98
10
09
7

 آگهی تغییرات شرکت قند چناران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 271 و شناسه ملی 10380079707
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,07,03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -کلیه اس��ناد و اوراق تعهد آور و حسابهای بانکی شرکت 
)به اس��تثنای حس��ابهای بانکی با ماهی��ت خزانه( با امضای ثابت مدیر عامل آقای اس��معیل زرین زاده با کد مل��ی 0939530813 و امضای مدیر 
مالی آقای حمیدرضا ناطقی با کد ملی 0700334467 و در صورت نبودن مدیر عامل آقای اسمعیل زرین زاده با کد ملی 0939530813 امضای 
یکی از اعضای هیئت مدیره )آقای کاظم معتمدی فر با کد ملی 6439554832 و یا آقای بهمن دانایی با کد ملی 0049445820 ( یا آقای محمد 
معمارباشی باکد ملی 0700164359 جایگزین خواهد شد. امضای حسابهای بانکی که ماهیت خزانه دارد با امضای ثابت مدیر عامل آقای اسمعیل 
زرین زاده با کد ملی 0939530813 و یکی از اعضای هیئت مدیره ) آقای کاظم معتمدی فر با کد ملی 6439554832 و یا آقای بهمن دانایی با 
ک��د مل��ی 0049445820 ( و مدیر مالی آقای حمیدرضا ناطقی باکد ملی 0700334467 و در صورت عدم حضور مدیر عامل آقای اس��معیل زرین 
زاده با کد ملی 0939530813 امضای آقای محمد معمارباش��ی با کد ملی 0700164359 جایگزین امضای مدیر عامل آقای اس��معیل زرین زاده با 
کد ملی 0939530813 خواهد شد.در کلیه موارد فوق در صورت نبودن مدیر مالی آقای حمیدرضا ناطقی با کد ملی 0700334467 امضای آقای 
حمیدرضا بهرامی با کد ملی 0938753142 یا آقای علی دارائی با کد ملی 5228217290 جایگزین امضای مدیر مالی آقای حمیدرضا ناطقی با کد 

ملی 0700334467 خواهد شد. کلیه موارد فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )656546(

/ع
98
10
09
9

آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی توس 
صدرا مشهد شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 532 و شناسه ملی 10380511231

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,02,29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سیامک 
کردس��تانی به ش��ماره ملی 3874613461 
ب��ه عن��وان بازرس اصل��ی و آقای احس��ان 
پورمرادی به شماره ملی 0939760861 به 
عن��وان بازرس علی الب��دل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان 

)656569(

/ع
98
10
10
2

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی 
باغستان لنگر مشهد به شماره ثبت 45246 و 

شناسه ملی 10380611603
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
 90816 ش��ماره  نام��ه  و   1397,02,21 م��ورخ 
رف��اه  و  کار  تع��اون  اداره   97,5,8 م��ورخ 
اجتماعی مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
1 - محمدرض��ا محم��دزاده رضایی به ش��ماره 
مل��ی 0859211142 ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی 
، امی��ن گوهری ک��د مل��ی:0943513944 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخ��اب گردیدن��د. 2 - صورتهای مالی 96 به 

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

)656571(

/ع
98
10
10
4

آگهی تغییرات شرکت ساینا شهد سیمرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62732 و شناسه ملی 14007111892
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار 
ق��دس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. 2- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخ��اب گردیدند: آقای 
محم��د وفاکیش همائی کد ملی 0930608437 - آقای بهرام وفاکیش همائی کد ملی 0944704069 - خانم مونا وفاکیش همائی کد 
ملی 0934369976 - خانم مهتاب وفا کیش همائی کد ملی 0924413158 -خانم زهره پنجه باش��ی کد ملی 0939501521 3- آقای 
غالمرض��ا هن��ری به ش��ماره ملی 1060737159 به عنوان بازرس اصلی ، آقای جلیل قزاقی به ش��ماره مل��ی 0054985201 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )656596(

/ع
98
10
10
8
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فرهنگ و هنر

خبر

 جدیدترین فیلم کارگردان »تنها میان طالبان« 
به جشنواره سینما حقیقت می رود

مستندی از حضور داعش در افغانستان
اســام زاده،  محســن 
کارگردان و تهیه کننده 
مستند »زندگی میان پرچم های 
جنگی« گفت: در این مســتند 
تاش کردیم بــه مردمی که در 
فضای جنگ زندگی  کردند، بیشتر 

بپردازیم. این فیلم روایتی از حضور داعش در افغانستان است.
وی افزود: به دنبال کنجکاوی هایی که درباره  حضور داعش در افغانســتان 
داشــتم، چند سفری برای تحقیق به افغانستان رفتم و با محلی ها صحبت 
کردم. تناقض میان حرف هایی که  شنیدم باعث شد تا خودم به یکسری از 

مناطق سر بزنم تا در جریان امور قرار بگیرم.
وی افزود: در فیلم قبلی ام »تنها میان طالبان« نتوانســتم به زندگی مردم 
بپردازم، ولی این بار تاش کردم به محیط اطراف توجه کرده و تا حد ممکن 
زندگی مردم را میان این جنگ ها روایت کنم. در افغانستان مناطقی وجود 
دارد که هر روز دســت یک قدرت است و سرنوشت زندگی مردم را تعیین 
می کند. اسام زاده ادامه داد: نام فیلم را »میان پرچم های جنگی« گذاشتم 
چون متأسفانه در افغانســتان پرچم های زیادی وجود دارد که افراد در زیر 

آن ها باهم می جنگند!
اسام زاده این فیلم را به سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت داده است که 
در صورت پذیرفته شدن، برای نخستین بار روی پرده این جشنواره خواهد 

رفت.

آقای محسن نامجو! شما متهمید، نه مدعی
موضعگیری سفت و سخت محسن نامجو، خواننده مقیم خارج از کشور 
علیه شبکه تلویزیونی من و تو و متهم کردن این شبکه به ابتذال؛ بازتاب 

زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است.
بســیاری از کاربران شبکه های اجتماعی با بازنشر صحبت های نامجو و 
به خصوص تأکید این شــبکه بر جعل تاریــخ، حرف های او را به عنوان 
سندی روشــن از عملکرد سخیف و دروغ پردازانه این شبکه وابسته به 

سلطنت طلبان، تلقی کرده اند.
در اینکه شبکه »من و تو« نمونه ای عینی از ابتذال در برنامه سازی است و 
این شبکه با وصله پینه کردن تاریخ و دست زدن به آشکارترین نمونه های 
جعل و حذف، درصدد تطهیر رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی در ایران است، 
هیچ شــکی نیست اما مسئله این است این شبکه از روز اول تأسیس بر 
همین روال بوده و اگر امروز آقای محســن نامجو صدایش را بلند کرده  
و موضع گرفته به این دلیل است که اثرش را در این شبکه بدون اجازه 
پخش کرده اند، در آن دست برده اند و پولش را نداده اند وگرنه نامجو نباید 
چندان نگران ابتذال باشــد. به عبارت روشن تر او از حب علی نیست که 
فریاد مخالفت با ابتذال ســر داده اســت، از بغض معاویه است که امروز 
صدایش بلند شده اســت اما نامجو صاحیت این را دارد که در موضع 
مدعی بایستد و علیه گروهی مبتذل فریاد سر بدهد؟ کسی که خود متهم 

است چه صاحیتی برای ادعای شکایت دارد؟
واقعیت این اســت که بخشــی از ابتذالی که این روزها دامن هنر و به 
خصوص موسیقی ما را گرفته ، به عهده شخص آقای محسن نامجوست. 
او که خود درس آموخته این رشــته بود و موســیقی سنتی ایرانی را به 
خوبی می شناخت، به بهانه موسیقی تلفیقی، جریانی را در موسیقی ایران 
باب کرد که بیشتر به شترگاوپلنگی می مانست که نه بویی از موسیقی 
ملی ایرانی داشــت و نه غربی بود. روزی کــه نامجو عربده و توهین به 
مقدســات را در موســیقی باب کرد، باید می دانســت که روزی گوش 
شنوندگان موسیقی را امثال ساسی و تتلو پر خواهند کرد. این رسم پلید 
را او گذاشــت و نمی تواند از بار ابتذال فراگیری که دامن موسیقی ما را 

گرفته است، شانه خالی کند.

 فرهنگ و هنر/فاطمه عامل نیک  سال گذشته 
همزمان با فرارســیدن ایام سوگواری سرور و ساالر 
شهیدان دو عالم حسین بن علی)ع(، تصویر سازی 
کتاب کمیک داســتان پیام آور دشت نینوا حضرت 

زینب کبری)س( آغاز شد.
متن این کتاب به قلم دهکردی و تنباکویی و تصاویر 
آن توسط جناب آقای سعید رزاقی انجام شد. سعید 
رزاقی یکی از پیشکسوتان هنر پی نمای کشورمان 
است که آثار بسیاری در این حوزه دارد. وی به تازگی 
با اعام خبر اتمام کتاب مصور حضرت زینب )س( 
اظهار امیدواری کرد این اثر در روزهای آینده توسط 

انتشارات آثار سبز روانه بازار کتاب شود.
این هنرمند پیشکسوت در گفت و گو با خبرنگار قدس 
در خصوص چاپ این اثر گفت: قطع کتاب به صورت 
رحلی و جلد سخت و در ۸۰ صفحه چهاررنگ و در 
قالب پی نما و در دو زبان )فعاً فارســی و عربی و 
بعداً به زبان های انگلیســی و اردو و فرانسه و...( قرار 
است که چاپ شود. پیشنهاد اینکه اثری با محوریت 
شخصیت بزرگوار حضرت زینب)س( در قالب پی نما 
شــکل بگیرد، در ابتدا از طرف انتشــارات آثار سبز 
داده شــد. از آنجایی که اسم این بزرگوار متصل به 
واقعه عاشوراست و ما کتاب عاشورای استاد اقبالی 
را پیش از این داشتیم،باید مراقب می بودیم که تکرار 
مکررات پیش نیایــد. از طرفی من دنبال این بودم 
که محصولی با ویژگی های متمایز و متفاوت از دیگر 
آثاری که پیش از این تولید شده، ارائه بدهیم و چون 
نام حضرت  زینب)س( در میان بود من تمایل داشتم 
اثر حال و هوای زنانه داشته باشد. براین اساس کتاب 
مصور حضرت زینب)س( یک داستان مذهبی زنانه 

است. 

 روایتی با مختصات زنانه از پیام آور 
عاشورا

وی با اشــاره به این نکته که بانــوان بزرگوار مانند 
حضرت زینب)س( الگو و اسوه زنان و دختران جامعه 
هستند، تصریح کرد: در جایی که قرار است این بانوان 
بزرگوار به عنوان الگوی دخترانه ما معرفی شوند، به 
اعتقاد من باید بیانی زنانه هم در کار باشــد. تصور 
من این بود زمانی که سرگذشت این بانوی بزرگوار 
از دریچه نگاه یک زن تعریف شــود و از دل یک زن 
بربیاید، بر دل دختــران و بانوان جامعه هم خواهد 
نشست. به همین خاطر در مرحله اول سفارش این 
داستان زنانه عاشورایی به خانم مریم تنباکویی داده 
شد و ایشان قرار شد که پس از تحقیقات فراوان از 
منابع موثــق، این واقعه بزرگ را از نگاه خانم زینب 
کبری)س( ببینند و به خاطر زاویه دید ما بنا شــد 
که از عمق خیمه گاه باشــد و گویی ما از تل زینبیه 
حوادث را پیگیری می کنیم. ما در این اثر به مأموریت 
حضرت زینب)س( پس از شهادت امام حسین)ع( 
پرداخته ایم و سعی کرده ایم مبارزه این حضرت در 
اسارت را به کمک تعقل و ساح زبان در برابر گروه 

به ظاهر پیروز جنگ نشان بدهیم. 
رزاقی مخاطب این اثر را بیشــتر دختران نوجوان 

دانست و گفت: ما در این اثر به دنبال جذب مخاطبی 
بودیم که عام تر اســت و ممکن است هیچ پیشینه 
مذهبی یا درکی در خصوص این بزرگوار نداشــته 
باشــد و امیدوار بودم که به کمک این 72 صفحه 
روایت حداقل درکی از ایشــان در مخاطب شــکل 
بگیرد و به سمت کســب اطاعات بیشتر برود. در 
حال حاضر ما نوجوان هایی داریم که ممکن اســت 
در خانواده هایشان چندان به آموزه ها و شعائر دینی 
و معرفی زنان بزرگوار تاریخ اسام توجه نشود، این 

گروه بیشتر مورد توجه ما در تهیه این اثر بودند. 
وی در خصــوص انتخاب راوی داســتان بیان کرد: 
از آنجایــی که در نشــان دادن تصویر اهل بیت)ع( 
و خانــدان بزرگوارشــان محدودیتی هایــی داریم 
نمی توانســتیم چهره این بانوی بزرگوار را ترسیم 
کنیم، برای روایت داستان به سراغ یک راوی رفتیم و 
به سراغ کسانی رفتیم که به نوعی آینه رفتار و کردار 
ایشان باشند. شروع داستان ارجاعاتی به گذشته دارد 
که توســط بانو فضه، خدمتکار حضرت زهرا )س( 
روایت می شود. ایشان شخصی بودند که در کودکی 
یار و مراقــب حضرت زینب)س( بوده اند و به نوعی 
دایه این حضرت هستند و داستان را تا زمان واقعه 
عاشورا روایت می کند و مرحله به مرحله خواننده را 

همراه با حضرت زینب)س( پیش می برد.

 تصویرگری در پیاده روی اربعین
این استاد تصویرگری با اشاره به تعداد صفحات این 
اثر عنوان کرد: کتاب در ابتدا قرار بود در 6۰ صفحه 
طراحی شود اما در حین کار به طور ناخواسته کتاب 
در 72 صفحه شکل گرفت. این اتفاق و درست شدن 

این عدد برای من بسیار قابل تأمل بود و گویی کس 
دیگری مــرا هدایت می کرد. پس از آماده شــدن 
داستان زیر نظر خودم، به مدت هشت ماه مشغول 
تصویرگری این کتاب شدم. این کار پرکارترین اثر 
زندگی من بــود. از آنجایی که تصاویــری از زاویه 
دید حضرت زینب)س( روایت می شوند، چگونگی 
پرداخت کار برای من بســیار مهم بود. این حرف ها 
گفتن ندارد اما من برای اینکه به نوعی این تصاویر را 
متبرک کنم و به حس صحنه ها نزدیک شوم بخشی 

از تصویرسازی را سال گذشته در راهپیمایی اربعین 
انجام دادم و به نوعی می خواستم همان مسیری را 
که حضرت زینب)س( و کاروان کربا طی کرده اند، 
طی کنم و به این شــکل امیــدوار بودم برکت این 
پیاده روی و مسیر به اثر من منتقل شود. به عنوان 
مثال تصویر صحنه شهادت حضرت سیدالشهدا)ع( 

در همان سفر و در پیاده روی اربعین انجام شد. 
رزاقی در خصوص ویژگی هــای تصویر این اثر 
بیــان کرد: همان طور کــه گفتم من مخاطب 
اصلی ایــن اثر را دختران نوجوان می دانســتم 
به همین دلیل تا توانســتم از ترسیم خشونت 
اجتناب کردم. درست اســت که تصویرگر این 
کتاب یک مرد بود اما من می خواســتم روحیه 
زنان و لطافت دخترانه در این تصاویر مشــهود 
باشــد. به عنوان مثــال برای بیــان بعضی از 
صحنه ها مانند شــهادت حضرت علی اصغر)ع( 
از تمثیــل بهره بــردم و با نشــان دادن چیده 
شــدن یک گل سرخ شهادت ایشــان را نشان 
دادم و همچنیــن در خصــوص طراحی پیکر 
سیدالشهدا)ع( یک خورشید را نقاشی کردم که 

شرحه شرحه شده است. 
وی در خصوص رنگ گذاری این اثر توضیح داد: برای 
نشــان دادن تم و فضاسازی اثر تمهیداتی را به کار 
بردم، به عنوان مثال در ابتدای داستان رنگ آسمان 
معمولی است و نزدیک به شروع واقعه رنگ آسمان 
به خون نزدیک می شود و پس از واقعه عاشورا درهمه 
جا آســمان رنگ غروب به خود گرفته  است. ضمن 
اینکــه همان طور که در مقاتل ذکر شــده و حتماً 
شنیده اید در ظهر عاشــورا از سنگی خون تراوش 

می کند، من هم پس از واقعه عاشــورا سعی کردم 
رنگ آمیزی فضا ، زمین و آسمان و هر چه هست به 
رنگ قرمز نزدیک باشد. انگار رنگ عاشورا به کل عالم 

هستی زده شده است. 
این تصویرگر با اشاره به استفاده از تمثیل در این اثر 
عنوان کرد: من همچنین ســعی کرده ام با استفاده 
از تمثیل در داســتان اشاره ای به امروز خودمان هم 
داشــته باشم و با به کاربردن این مضمون که کربا 
همچنان ادامه دارد و در این روزگارهم ما با اشخاصی 
مانند عمر ســعد و شمر مواجه هستیم، گروه هایی 
مانند داعش یــا وهابیت را نماینــده این بدکاران 
دانستم و به همین خاطر در ترسیم چهره بدکاران 
واقعه عاشــورا از چهره های این گــروه بهره بردم و 
همچنین در این اثر چهره اشقیا  به رنگ کبود است، 
این انتخاب رنگ هم برگرفته از آیه ای از قرآن بود که 
در آن بیان شده چهره بدکاران پس از مرگ به رنگ 

کبود خواهد بود. 

  بهره گیری از هنر ایرانی 
رزاقی با اشــاره به بهره بردن از تصاویر تعزیه 
ایرانــی در این اثر گفت: درســت اســت که 
داستان کربا در کشــور عراق و پس از آن در 
شام می گذرد و فضا فضای عربی است اما نگاه 
در این اثر، نگاهی از نوع تعزیه ایرانی بود . وی 
با اشــاره به بهره گیری از هویت ایرانی اسامی 
در ادامه افزود: من در درجه اول ســعی کردم 
هویت ایرانی به اثــر بدهم و از گرافیک ایرانی 
بهــره ببرم. بــه عنوان مثال من پوششــی که 
برای حضرت زینــب)س( انتخاب کردم، چادر 
عربی نیســت. چادری کــه در این اثر طراحی 
شــده، الگو گرفته از چادر زنان ایرانی در دوره 
هخامنشی اســت. این اســتاد تصویرگری در 
ادامه با بیان هدفش از این الگوبرداری تصریح 
کــرد: دلیل این انتخاب ایــن بود که به برخی 
افراد که خودشان را بســیار ایرانی می  دانند و 
در مــورد ایران پیش از اســام نکات غلطی را 
ترویج می دهند نشــان دهم این گونه نیست و 
از این دســت اعتقادات در دوره پیش از اسام 
هم در ایران وجود داشــته و حجاب سابقه ای 
ایرانی دارد و سعی کردم از آن پوشش و حجاب 

الهام بگیرم. 
ســعید رزاقی در پایان با اشاره به بی مهری هایی 
که به هنر پی نما در کشورمان اتفاق افتاده است، 
بیان کرد: امیدوارم پس از چند دهه بی مهری به 
هنر پی نما و هنرمندان این عرصه ، ما به کاربرد 
فرهنگی و آموزشی این حوزه توجه کنیم. این را 
من به خاطر جوانانــی می گویم که عاقه مندند 
به این حوزه وارد شــوند، چون از ما که گذشت 
و عمرمان تمام شــد اما امیــدوارم در ادامه به 
هنر این جوانان توجه شــود و آن هــا بتوانند با 
بهره گیری از اعتقاد و هنرشــان آثاری عمیق که 
از دل برخاســته و نه آثار سفارشی بی رنگ و بو 

را تولید کنند.

برش

سال  را  تصویرسازی  از  بخشی 
اربعین  راهپیمایی  در  گذشته 
همان  می خواستم  دادم.  انجام 
مسیری را که حضرت زینب)س( 
و کاروان کربال طی کرده اند، طی 
کنم و به این شکل امیدوار بودم 
برکت این پیاده روی و مسیر به 
عنوان  به  شود.  منتقل  من  اثر 
شهادت  صحنه  تصویر  مثال 
حضرت سیدالشهدا)ع( در همان 
سفر و در پیاده روی اربعین انجام 

شد

یادداشت

آرش شفاعی
annotation@qudsonline.ir

داریوش ارجمند: 

 وحدت، محور رنگین کمان انسانی در ایران است
فارس: یکی از هنرمندان کشورمان گفت: رنگین کمان انسانی که 
در کشورمان وجود دارد در هیچ نقطه ای از جهان وجود ندارد، اما 

همه این کثرت در وحدت اسامی ما جمع شده  است.
داریوش ارجمند شنبه  شب در جشن بزرگ هفته وحدت که با 
حضور وزیر کشور در سالن آزادی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: 
خیلی خوشحال هستم که در بین شما مردم سلحشور، باایمان، 
شجاع و مرزبانان و سنگربانان نخست ایران و مردان شعر و تفنگ 
هستم. وی از مردم کردســتان به عنوان مردان ایمان، اخاق و 
مردان یک رو نام برد و گفت: این دیار مردمانی ساده و نیک دارد و 
 در تاریخ ایران جایگاه رفیعی دارند چه در گذشته دور و چه در این 
نزدیک ها. ارجمند افــزود: در روزهایی که به جبهه می رفتم از 
این اســتان گذر می کردیم و همراهی شــما مردم مهربان را از 
نزدیک تجربه کرده ام. وی با تبریک هفته وحدت گفت: مردمی 
که هرگز احســاس نکرده ایم که در دو مذهب جداگانه زندگی 

می کنند و قرن ها مثل بــرادر در کنار هم زندگی کرده ایم. دین 
ما دین بزرگی اســت و به خاطر همین بزرگی است که همه به 
آن طمع دارند.پیامبر ما پیامبر بزرگی اســت و به همین دلیل 
اســت که می خواهند آن را کوچک کنند اما اســام همیشــه 
اســتوار است.ارجمند ادامه داد: بسیاری از شعارها و ویژگی های 
اخاقی پیامبر نور و رحمــت را فراموش کرده ایم البته با وجود 
تمام توطئه های تفرقه انگیز دشمنان نشان داده ایم که به ریسمان 
الهی چنگ انداخته و بر اصل ارزش های اســام پایبندیم. وی 
تصریح کرد: ملت ایران همواره نشان داده اند گول سیاست های 
دشــمنان را نخوردیم و همچنان روی پای خود ایســتادیم. در 
جایی که موضوع دین و ارزش های دینی به عنوان همه هستی 
 ما مطرح اســت ذره ای از اعتقــادات و ارزش ها عقب نخواهیم 

کشید.
وی خاطرنشــان کرد: رنگین کمان انسانی که در کشور ما وجود 

دارد در هیچ نقطه ای از جهان وجود ندارد، اما همه این کثرت در 
وحدت اسامی ما جمع شده  است.

این بازیگر سینما و تلویزیون عنوان کرد: از اینکه امروز در جمع 
شما مردم متدین سنندج هستم بسیار خوشحالم و شرکت در 

این جشن را افتخاری برای خود می دانم.
وی اذعــان کرد: کردها در طول تاریخ با خون خود از این خطه 
دفاع کرده و سنگرهای ایران اسامی را حفظ کرده اند، عطر خون 
برادران کرد در این کوه ها پراکنده است و بسیاری از ریشه های 

استقال ما در وجود و نهاد شما مردم سنگرنشین نهفته است.
وی خاطرنشــان کرد: عشق اهل ســنت به انبیا و اهل بیت)ع( 
مثال زدنی و بی نظیر اســت و ما ملت ایران هیچ گاه نبوده ســر 
مذهب بجنگیم اما در این روزگار قدرت های استکبار کوشیدند 

اسام غیرواقعی را عرضه کنند که اسام ما را خدشه دار کنند.
ارجمند تصریح کرد: دشمنان همواره سعی داشته اند به صورت 

اسام چنگ بزنند، ولی نتوانســتند. برای همه آن ها دو سردار 
ایرانی بس بود که به درک واصلشان کنند.ما هرگز این حس را 
نداشته ایم که مردمان این دیار دو مذهب جدای هم دارند؛ چرا 

که برادری و اتحاد همواره مهم ترین اصل در بین ما بوده است.
وی افزود: دشــمنان اســام در طول تاریخ در قالب اندیشــه 
صهیونیستی و پول سعودی ها دنبال ایجاد شکاف در بین ملت 

ما بوده اما هرگز نتوانسته اند به اهداف خود برسند. 
جشن وحدت ما تو دهنی بزرگی برای کسانی است که می خواهند 
در میان ما تفرقه اندازی کنند ولی هرگز نمی توانند به این هدف 

خود که 14۰۰ سال است برای آن تاش می کنند، برسند.

چهره خبر

گفت وگو با سعید رزاقی در خصوص کتاب مصور حضرت زینب h که به زودی منتشر می شود

روایت حماسه پیام آور کربال برای نوجوانان

تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1398/09/05

آگهی وقت ابالغ تحریر ترکه
وقت رسیدگی: 98/9/26
کالسه پرونده: 980453

خواهان: غالمرضا کیخا حلیم
خواندگان: 1-عبدالکریم 2-یوس��فعلی 3-قمر 4-حلیمه 5-طوبی 6- طاهره فرزندان مرحوم 

علی کیخا حلیم- سکینه کیخا سلیم فرزند محمدعلی همسر مرحوم علی کیخا،
وارث مرح��وم عب��اس کیخا حلیم: 1-نعمت اله 2-یداله 3-حش��مت ال��ه 4-عین اله 5-علی 

6-زهرا شهرت همگی کیخا حلیم 7-نصرت پاسند همسر مرحوم عباس کیخا حلیم ،
وراث مرح��وم گوهر کیخا حلیم 1-س��جاد 2-صالح 3-فهیمه 4-قدس��یه 5-انس��یه 6-مریم 

7-ساجده شهرت همگی کیخا
خواس��ته تحریر ترکه: خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان بخواسته تحریر ترکه مرحوم 
علی فرزند غالم تس��لیم این ش��ورا نموده که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق 
و تعیی��ن وق��ت بتاریخ 98/9/26 س��اعت 10 صبح ب��ه تجویز ماده 210 قانون امور حس��بی 
مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا ورثه یا نماینده قانونی آنها ، 
بستانکاران، و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه دارند از تاریخ و روز تعیین 

شده در شورای حل اختالف برای تحریر ترکه حاضر شوندآ-9810077 م الف:1126
شورای حل اختالف شماره یک زابل  

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم صنم یعقوبی صادق دارای شناس��نامه ش��ماره 3672467308 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 980500 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
ک��ه ش��ادروان علیجان پیری قوچیک��ه بشناس��نامه 12 در تاری��خ 87/1/16 اقامتگاه دائمی 
خ��ود ب��درود زندگی گفت��ه ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به اف��راد ذیل: 1- 
صن��م یعقوبی ص��ادق فرزند فقیر دارای کد ملی 3672467308 همس��رمتوفی 2- حس��ین 
پیری قوچیکه فرزند علیجان بش��ماره ملی  3670896326 پس��ر متوف��ی 3- فاطمه پیری 
قوچیکه فرزند علیجان بش��ماره ملی  3673845608 دخت��ر متوفی 4- گلی پیری قوچیکه 
فرزند علیجان بش��ماره ملی  3670896228 دختر متوف��ی 5- صغری پیری قوچیکه فرزند 
علیجان بش��ماره مل��ی 3672464082 دختر متوفی 6- مریم پی��ری قوچیکه فرزند علیجان 
بش��ماره مل��ی 3672464074 دختر متوفی 7-کبری پیری قوچیکه فرزند علیجان بش��ماره 
مل��ی 3672464090 دخت��ر متوف��ی 8-زینب پیری قوچیک��ه فرزند علیجان بش��ماره ملی 

3672127779 دختر متوفی/ متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9810083 م الف: 1132
مظاهری

 رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحسب درخواست 
واصله مس��تند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت، تحدید حدود یک قس��مت از 
امالک واقع در قطعه 12 درگز بخش 7 قوچان در ساعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی 

انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:                                    
     پالک284-اصلی واقع قریه محمدتقی بیگ قطعه دوازده درگز بخش 7 قوچان

پالک449 فرعی مجزی ش��ده از 284-اصلی خانم حوریه صفائیان ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی

تاریخ تحدید:1398/09/20
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره های فوق به وس��یله 
این آگهی اخطار میگردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند 
و چنانچ��ه هر یک از صاحبان ام��الک و یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباش��ند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین  نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالکی که 
در موق��ع مق��رر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبتی معترضین میبایس��ت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه 
دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. آ-9810085
تاریخ انتشار:1398/08/20

ناصر حسن زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش16 یزد – سانیج و توابع
 236فرعی از 17 اصلی - خانم محبوبه دهکده 604/50سهم مشاع از 23910سهم  ششدانگ  
زمین مزروعی پالک ثبتی  برابر به مساحت ششدانگ 23910 مترمربع بموجب  رای شماره 
139860321006001841مورخ 1398/07/21 واقع در اهرک  سانیج  خریداری عادی  مع 

الواسطه از محمد علی احمدی پیشکوهی مالک  رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9810135
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1398/08/20

تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1398/09/05
امیر حسین جعفری ندوشن      

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مجید رخش��انی فرزند غالمحس��ین دارای شناسنامه ش��ماره 3673545371 به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 980505 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان غالمحسن رخشانی بشناسنامه 181 در تاریخ 98/06/11 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذیل: 1- 
مجید رخشانی فرزند غالمحسن دارای کد ملی 36735453710 پسرمتوفی 2- جواد راشکی 
قلعه نو فرزند غالمحسن دارای کد ملی 5338835029 پسر متوفی 3- مهدی رخشانی فرزند 
غالمحس��ن دارای کد ملی 3671330945 پسر متوفی 4- مرتضی رخشانی فرزند غالمحسن 
دارای کد ملی 3673524151 پسر متوفی 5- سمیه رخشانی فرزند غالمحسن دارای کد ملی 
3673582781 دختر متوفی 6-زهرا رخشانی فرزند غالمحسن دارای کد ملی3670269411 
دختر متوفی 7-زینب رخشانی فرزند غالمحسن دارای کد ملی 3674156776 دختر متوفی 
8-نجمه رخش��انی فرزند غالمحس��ن دارای کد ملی 3660120413 دختر متوفی 9-طاهره 
راش��کی کمک فرزند حس��ین دارای کد ملی 2031824023 همس��ر متوفی / متوفی وارث 

دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9810084 م الف: 1127
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای صادره  ذیل 
1� برابر رای ش��ماره 139860308001001948 � 1398/08/16 هیات اول / دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره محمدی فرزند 
علی به شماره ملی 0650574532 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب منزل  به 
مس��احت 90/94 متر مربع قس��متی از پالک1396 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت 

محمد دستگردی محرز گردیده است . 
2� برابر رای ش��ماره 139860308001002989 � 16/08/1398  هیات اول / دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد مهدی محمدی  
فرزند مهدی  به ش��ماره ملی 0641389264  نس��بت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب 
منزل  به مس��احت 90/94 متر مربع قس��متی از پالک1396 -اصلی بخش 2بیرجند از محل 

مالکیت محمد دستگردی محرز گردیده است . 
3� برابر رای ش��ماره 139860308001001947 � 1398/08/16  هیات اول / دوم  موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد 
ثبت��ی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مبینا محمدی فرزند 
مهدی  به شماره ملی 0641129130  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب منزل  
به مس��احت 90/94 متر مربع قسمتی از پالک1396 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت 

محمد دستگردی محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2 نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 2ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9810087
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/20                          

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/05
علی فضلی   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  139860322002002125-1398/08/09    هی��ات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی مالش��اهی  فرزند محمد 
بش��ماره شناس��نامه  1490 صادره از زابل در شش��دانگ  یکباب خانه  به مساحت  123/84 
متر مربع در قس��متی ازپالک 1196 - اصلی  واقع در بخش یک سیس��تان شهر زابل خیابان 
طباطبائی- طباطبائی 16 موضوع سند مالکیت اعیان مشاعی متقاضی ذیل ثبت 7472 دفتر 
41 صفحه 115 و عرصه خریداری از شهرداری زابل محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .آ-9810023  م الف:1119
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه1398/08/20

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1398/09/05
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل
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