
خبری از عصر حجر نیست!
پس از انتشار صحبت های رئیس جمهور 
درباره اهمیت راه اندازی شبکه اطالعات 
ملی در فضای مجازی، بخشی از کاربران با 
مرتبط کردن صحبت های رئیس جمهور 
با قطعی چند روزه اینترنت در کشورمان، 
از ایــن طرح انتقاد کردند.علیرضا معزی، 
معــاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر 
رئیس جمهوری هم در واکنش به این انتقادات در توییترش نوشت: »صحبت 
از توسعه  شبکه  ملی اطالعات و استقالل در فضای مجازی، هرگز و هرگز به 
معنای قطع اینترنت و زیستن در عصر حجر نیست؛ این دو مکمل یکدیگرند. 
تعبیر قطع ارتباط با جهان، نشان از فقدان درک زیستن در جهان شبکه ای 

است«.

حرف دلش را زد
محمد فراهانی - فعال رسانه ای- با انتشار 
تصویــری از فریادهای یک دانشــجو در 
حاشــیه ســخنرانی آیت اهلل رئیسی در 
دانشگاه تهران، در صفحه توییترش نوشت: 
»اعتراض کرد که ما نه نماینده داریم و نه 
کسی صدایمان را می شنود. از سر جایش 
بلندش کردند، او هم کنار جایگاه نشست. 
آقای رئیسی که حرف هایش تمام شد، گفت آن آقایی که می خواست حرف 

بزند را صدا کنید. آمد، حرف دلش را زد و پاسخش را شنید«.

این سرشکستگی نیست
صفحه مجازی ریحانه، منتسب به دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای 
که به نشــر دیدگاه های رهبــر انقالب 
در حــوزه زن، خانواده و ســبک زندگی 
می پردازد، در آخرین پست اینستاگرامش 
مطلبی را درباره هزینه های اضافی جهیزیه 
جوانان منتشــر کرد. در متن این پست 
اینستاگرامی آمده است: »رهبر انقالب: مبادا بروید پول قرض کنید، جهیزیه 
درست کنید. مبادا خودتان را به زحمت بیندازید. مبادا خانواده تان را به زحمت 
بیندازید. مبادا خیال کنید که دخترتان اگر جهیزیه اش کمتر از دختر همسایه 

و قوم و خویش بود، این سرشکستگی است. نه این سرشکستگی نیست«.

منافقین در »فاو«
حمیــد داوودآبــادی، روایتگــر دفاع 
مقــدس، خاطره ای از نفــوذ نیروهای 
در  را  »فــاو«  بنــدر  در  منافقیــن 
اینستاگرامش منتشر کرد. داوودآبادی 
نوشته اســت: »یکی دوهفته ای از فتح 
فاو می گذشــت. یکی از روزها، پیرمرد 
برای پخش  رزمنده ای گفت: »وقتــی 
غــذا می رویم، یک نفر از ســاختمانی که جلو آن تابلــو زده اند موقعیت 
شهید عباســی، با قابلمه می آید و برای 10 نفر غذا می گیرد«. آن شب، 
بچه های اطالعات ســپاه ساختمان را محاصره کردند و توانستند 10 نفر 
از نیروهای منافقین را بازداشــت کنند که با بی ســیم به عراق اطالعات 

می دادند«.

 مجید تربت زاده  به جز همه تفاوت ها و شباهت های 
بســیار گفته شــده ای که »رضاخان« و پسرش با هم 
داشتند، یک شباهت و یک تفاوت هم هست که شاید 
کمتر درباره اش فکر کرده باشیم. پهلَوی پدر و پسر در 
این نکته با هم مشترکند که هر دو، به قدرت رسیدن 
و سلطنتشان را مدیون انگلیس اند. انگلیسی ها رضاخان 
را وقتی که خواستند و اوضاع را مناسب دیدند، آوردند 
و زمانی هم که الزم دیدند، بُردند. درباره پهلوی پســر 
اما فقط آوردنش در اختیار و عهده سیاستمداران ملکه 
بود. بُردن یا رفتنش اما نه دســت انگلیسی ها بود و نه 
آمریکایی هایی که سال 1320 توانسته بودند نخودی 
در آش انگلیسِی »تغییر شاه« بیندازند تا پهلوی پسر را 

روی تخت سلطنت ببینند.

 رویداد کم اهمیت
اگر حال و حوصله خواندن مناســبت های تاریخی را 
داشته باشید و سری به 18 آذر سال های مختلف تاریخ 
معاصر بزنید، خواهید دید که یکی از کم اهمیت ترین 
رویدادها در 18 آذر ســال 1315 رقم خورده اســت. 
تقویم های تاریخ نوشته اند در این روز: »ِسر ریدر ویلیام 
بوالرد به عنوان وزیر مختار انگلستان، وارد تهران شد«. 
البد این شوالیه و سیاستمدار انگلیسی برای خودش و 
کشــورش آدم مهم و سرشناسی بوده است اما دست 
کم در ســال 1315، ورودش به تهران نمی تواند اتفاق 
بزرگ و مهمی تلقی شــود. جناب »ِسر ریدر بوالرد« 
پنج سال بعد، سبب و طراح رخدادی مهم در کشورمان 
می شود. رخدادی که مسیر سلطنت در ایران را تقریباً 
تغییر می دهد و 37 ســال طول می کشد تا ایرانی ها از 

شّر عواقب و نتایج آن رهایی پیدا کنند.

 شاگرد »ادوارد براون« 
»ریدر بوالرد« در ســال 1885در اطراف لندن به دنیا 
آمده است. می گویند خانواده اش شرایط مالی مناسبی 
نداشتند و »بوالرد« مجبور می شود در یکی از مدارس 
ضعیف لنــدن درس بخواند. منتها البــد دانش آموز 
پرتالش و با هوشی است چون پس از تمام کردن دوره 

کالج، ســال 1906 وارد بخش کنسولی آسیای غربی 
وزارت خارجه انگلیس می شــود. این حضور، فرصت 
خوبی را برایش فراهم می کند تا شناخت نسبتاً خوبی 
از این منطقه بدست بیاورد. درست در همان سال هایی 
که قیام مشروطه خواهی در ایران آغاز می شود، بوالرد 
وارد دانشگاه شده و دست بر قضا با شرق شناس معروف 
یعنی ادوارد براون، آشنا می شود. از همین آشنایی هم 
نهایت استفاده را می کند و اطالعات دقیقی در خصوص 
وضعیت فرهنگی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی 
ایران بدســت می آورد. البته به این ها هم اکتفا نکرده 
و به کمک »براون« به زبان های عربی، ترکی و فارسی 
هم تســلط خوبی پیدا می کند. بنابراین سال 1315، 
انگلیسی ها سفیر و همه کاره ای را به تهران می فرستند 
که به خوبی کشور و منطقه مأموریتش را می شناسد و 

هرکاری که الزم باشد از دستش بر می آید. 

 چیدن ُدم دیکتاتور
این هم واضح است که مأموریت سال 1315، نخستین 
مأموریت و سفر او به ایران نیست. »بوالرد« که بیشتر 
دوران کاری اش را در غرب آســیا گذرانده، به محض 
تمام کردن دوره دانشــگاه و با آغاز جنگ جهانی اول 
به عنوان سفیر انگلیس به سرزمین عثمانی ها می رود. 
در همیــن دوران هم برای انعقاد یک قرارداد گمرکی، 
مدتی به ایــران می آید و از نزدیک هم با کشــورمان 
آشنا می شود. حاال یا دست سرنوشت، یا سیاست های 
انگلیسی سبب می شود مرتبه دوم حضورش در ایران 
هم با جنگ دوم جهانی همزمان شود. سیاستمداران 
با تجربه ای چون »بوالرد« این را به خوبی می دانستند 
که جنگ جهانی با همه آثار منفی و زیانباری که برای 
کشور خودشان دارد، در عرصه جهانی بهترین فرصت 
را در اختیار آن ها می گذارد تا در امور کشورهایی چون 
ایران دخالت کنند و اوضاع سیاســی آن را به ســمت 
و ســویی که خودشان می خواهند سوق دهند. جنگ 
دوم جهانی که باال می گیرد، متفقین که از شــمال و 
جنوب وارد ایران می شوند. با توافق شوروی و انگلیس 
قرار می شــود ایران، پلی برای ارسال کمک به شوروی 

و زمینگیر کردن آلمانی ها باشــد. اما رضاخان به قول 
امروزی ها، مدت هاســت که پنهان و گاهی آشــکار به 
سمت هیتلر غش کرده و اوضاع را برای متفقین کمی 
دشــوار کرده است. در چنین حالتی، روس ها و برخی 
محافل خاص سیاســی در انگلیس به دنبال سرنگونی 
رضاخان و برگرداندن دوباره حکومت قاجارها هستند. 
دولت انگلیس که ایران بــه جز پلی برای پیروزی، به 
خاطر نفت و شرکت نفت انگلیسی اش نیز برای آن ها 
اهمیت دارد، اما به دنبال چیز دیگری هستند. »بوالرد« 
در این دوره حســاس باید نقش مهمی را ایفا کند. به 
شــکلی که هم ُدم رضاخانی را بچیند که دیکتاتور و 
متمایل به آلمانی ها شده و هم دیکتاتوری را به جایش 
پیشــنهاد کند که 100 درصد منافع آن ها در ایران را 

تضمین کند.

  تمیز انگلیسی
نقشه انگلیسی ها چیز پیچیده ای نیست. پدر را همان طور 
که آورده بودند، می بُردند و پسر را جایش می گذاشتند 
تا هم سلطنت حفظ شود و هم آب از آب سیاست تکان 
نخورد. وضعیت و اوضاع ایــران اما به دالیلی که باالتر 
گفتیم، به خاطر حساسیت روس ها، حضور قدرتمندانه 
آلمانی ها و همچنین تیز شدن شاخک های نفتی آمریکا 
پیچیده و حساس بود. کســی چون »بوالرد« که پنج 
سال گذشته را به محکم کردن روابطش با سیاستمداران 
پشــت پرده ایران گذرانده و نفوذش را هم در همه جا 
گسترش داده بود، می توانست اوضاع را به سمت و سویی 
که دولت انگلیس می خواهد، پیش ببرد. از داخلی ها هم 
»فروغی« به کمکش آمد تا در نهایت پسر را جای پدر 
بنشانند. تقریباً و با معیارهای انگلیسی، می شود گفت 
این کار به تمیزترین شکل ممکن انجام شد و »بوالرد« 
نقشش را به خوبی ایفا کرد. او توانسته بود آمریکایی ها را 
هم قانع کند که بهترین گزینه ممکن برای حفظ منافع 
انگلیس و آمریکا در ایران، محمدرضاست که قول داده 
است مثل پدرش به سمت آلمان یا شوروی غش نکند. 

 3 سال زودتر
ســال 1320 و با رفتن رضا خان، اگرچه ظاهراً آب ها از 
آسیاب افتاد، اما مأموریت، دخالت و حضور »بوالرد« در 
امور سیاسی ایران کاهش پیدا نکرد. اسناد و نوشته هایی 
هم که از آن دوره باقی مانده است نشان می دهد که آقای 
وزیرمختار به مدت چند سال، تقریباً همه کاره شاه نو تاج 
و تخت است. »مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران« در 
یکی از مطالبش در این باره می نویسد: »... وی توانسته 
بود به طور کامل توجــه و اعتماد محمدرضا پهلوی را 
بــه خود جلب کند... به حدی که محمدرضا، شــکایت 
و گله مندی از وزرای خــود را نزد او مطرح می کرد. در 
بخشی از نامه بوالرد به وزارت خارجه انگلیس آمده است: 
من اخیراً یک پیغام محرمانه از شاه دریافت کردم حاکی 
از اینکه او مایل اســت بیشتر اوقات من را، تنها و بدون 
اطالع دیگر سیاســتمداران، مالقات کند. شاه گفت که 
احســاس می کند بعضی از وزیران واقعیت را به خاطر 
منافع خودشان تحریف می کنند«! »بوالرد« تا پایان دوره 
کاری و آغاز بازنشستگی اش در ایران می ماند و پس از 
آن مدیر مؤسسه مطالعات مستعمراتی در آکسفورد شد. 
او ســال 1976 و سه ســال پیش از اینکه مردم ایران 

»محمدرضا« را از قدرت کنار بزنند، ُمرد. 

آدمیزاد! مثقالی ست زندگی...

رقیه توسلی: همه جا قوانین خودش را دارد؛ محل کار، خیابان، اماکن عمومی 
و خصوصی. پس خانه هم باید باقانون باشد.

چه حرف ها می زنم... اصالً یک درصد فکر کنید خانه ای، بی قواعد و مقررات 
دوام بیاورد... نداریم... نمی شود... هرطور حساب کنیم شدنی نیست... می شود 

شهِر ِهرت.
آقاجان همیشه می گفت: اگر ماشین بی سوخت راه اُفتاد، خانه هم بی اصول 

و ضوابط می چرخد.
نشســته بودم به ترجمه یک یادداشت که کشــیده شدم سمت این موضوِع 

بااهمیت؛ »بهتر است در خانه ای زندگی کنیم که قانون داشته باشد«.
ناخودآگاه قانون گذاران دوروبرم مثل بذرِ ریحان سبز می شوند در سرم. مثاًل 

خواهری و قاعده های خانه اش.
خبر دارم بچه ها باید اسباب بازی شان را پایان روز مرتب کنند. هر کس خودش 
مسئول رسیدگی به گلدان های اتاقش است. دیدن تلویزیون زمان بندی دارد. 
کتاب خوانی واجب اســت. قسمتی از پول هفتگی سهم قلک کنار تختشان 
می شود، همان که رویش نوشته برای دوست عزیزم و در اصل برای کمک به 

کودکان بیمار است.
مصوبات و قواعد خانه برادرخان هم قد می کشند در ذهنم؛ اینکه چهارنفرشان 
سال هاست کمترین استفاده را از نقلیه شخصی می کنند. اینکه آنجا کارهای 
منزل وظیفه همه اعضاســت. شستن ظروف، جارو و گردگیری مختص مادر 

خانه نیست. مشارکت جمعی، درست اتفاق می افتد.
در بدترین شــرایط لبخند در این خانه قانون اســت و احترام به انسان ها و 
حیوانات رعایت می شــود. از محاالت اســت اهل این خانه صدایشان را روی 
هم بلند کنند. چون اتاقــی دارند به نام مذاکره. که هر وقت به اختالف نظر 
و خشم و چندراهی می رسند، می روند آنجا. آن ها سخت معتقدند که اصواِت 

عصبانیتشان نباید پخش باشد چون فرشته خانه شان پرواز می کند.
از پشت میز کار پا می شوم و پرده های نشیمن را برای دیدن روی قشنگ آفتاب 
کنار می زنم. ظهِر پاییزی معرکه ای است. کش و قوسی می دهم به استخوان های 

خسته و آن وقت قدم روکنان روی قوانین خانه خودمان متمرکز می شوم.
می بینــم در این چهاردیواری، »ما« زندگی می کند به جای »من«. کســی 
حســاب بانکی، اتومبیل یا دلخوشی جداگانه ندارد. چای و گپ، قانون است. 

هربار کنار خطاِب اسم ها، »جان« سنجاق می شود.
می بینم به محض ورود به این حریِم مهربان، موبایل ها می رود روی ضعیف ترین 
صدای زنگ. می بینم توی این خانه یک اصِل سفت و سخت این است که معلم 
باشــیم و از انتقال هرچه در روز آموخته ایم، دریغ نکنیم به هم. حواسمان به 

عقب افتادگی دیگری باشد
و اینکه نباید دردهای گذشته را قرقره کنیم و باید اهل روزی حالل باشیم.

اصالً قشنگ ترین قانونمان، ِسیر کردن دیوار ورودی منزل است. آنجا که شعری 
جا خوش کرده؛ »آدمیزاد! مثقالی ست زندگی...«.
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ورزش
امروز یحیی و شهرخودرو مقابل لشکر سپاهان صف می کشند

مأموریت پس گرفتن صدر

سولسشر با پیروزی در دربی منچستر ثابت کرد

یونایتد قدیمی زنده است

 انصاری فرد خبرداد

یک مهاجم خارجی جدید در پرسپولیس

چند می گیری تخریب کنی؟
قدس زندگی: ماجرای مسدود کردن حساب های کاربری فعاالن مجازی مسلمان 
انگار تمامی ندارد. شــبکه اجتماعی فیس بوک هم در جدیدترین اقدامش در این 
زمینه، تعداد زیادی از حساب های کاربری رهبران مقاومت فلسطینی و طرفداران 
حزب اهلل را مســدود کرده است. البته این ماجرا مدتی پیش هم در توییتر اتفاق 
افتاده بود و این شبکه اجتماعی، یکباره صفحه های مجازی تعداد زیادی از مسلمانان 
و فعاالن حامی گروه های مقاومت را مسدود کرد. این ماجرا اما این بار سوژه روزنامه 
»رأی الیوم« شــده است. این روزنامه  چاپ لندن در سرمقاله ای که توسط باشگاه 
خبرنگاران ترجمه شده، نوشته است: »ما در روزنامه »رأی الیوم« با محدودیت های 
زیادی روبه رو هستیم. کار حتی بعضی وقت ها به سطح حمله مستقیم و بسته شدن 
صفحات شخصی یا صفحه مربوط به روزنامه در فضای مجازی می رسد. این بار هم 
دیدیم که هر نوع انتقاد از دولت اشغالگر اسرائیل یا بیان نام سید حسن نصراهلل، 
مدیریــت »فیس بوک« را قانع می کند که صفحه شــخصی ما را ببندد. به تازگی 
فیس بوک نه تنها به حذف یا بستن صفحات کاربرانی که ترویج کننده خشونت یا 
تنفر هستند پایبند نیست بلکه مجموعه ای از صفحات کاربرانی را که دیدگاه هایی 
در تضاد با سیاست های آمریکا مطرح می کنند، نیز می بندد. شاید بعضی ها بگویند 
مدیریت فیس بوک صفحه شخصی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را هم 
بســت، اما این بسته شدن فقط یک روز طول کشید که برای رد گم کردن بود«. 
البته مدتی پیش هم روزنامه انگلیســی »گاردین« در گزارشی جنجالی با عنوان 
»توطئه پنهان« اعالم کرده بود که چندین ســازمان راست گرای افراطی، در ازای 
سرمایه گذاری هنگفت در فیس بوک، از مسئوالن این شبکه اجتماعی خواسته اند 
حساب های مرتبط با مسلمانان را مسدود کنند.  عالوه بر این، پروژه ای دیگر نیز 
توسط راست های افراطی در فیس بوک کلید خورده که بر اساس آن صدها صفحه 
کاربری در اسرائیل، آمریکا، استرالیا، انگلیس، کانادا، اتریش و نیجریه با میانگین 
بیش از یک میلیــون فالوور در هر صفحه، در ازای دریافت مبلغی مشــخص از 
راست های افراطی وظیفه تحریف اسالم و تخریب چهره سیاستمداران مسلمان مثل 
صادق خان، شهردار لندن و الهان عمر و رشیده طلیب، از اعضای کنگره آمریکا را به 
عهده گرفته اند. سخنگوی فیس بوک هرچند آن زمان واکنشی به گزارش جنجالی 
گاردین نداشــت اما پس از گزارش روزنامه رأی الیوم دراین باره، باالخره مجبور به 
واکنش شد. سخنگوی فیس بوک اتهاماتی که به این شبکه اجتماعی وارد شده را 
تکذیب نکرده و فقط گفته است: »به هیچ کس اجازه نمی دهیم وجهه دیگران را 
مخدوش یا گفتمان خصومت آمیزی منتشر کند و ما برای بهبود توانمندی خود 

برای مقابله با هر نوع تکنیک جدید فریبکاری، تالش می کنیم«.

از نقش »ِسر ریدر بوالرد« در رخدادهای سال 1320 ایران چه می دانید؟

دیکتاتورساز

گفت و گو با کارگردان  مستند»روزگار یک چهل ساله«

جست وجو برای یافتن 
استراماچونی قید استقالل را زد!ریشه های فساد

اتهام پولشویی به 
خارجی های فوتبال ایران

روزمره نگاری
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ورزش: هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال کشــورمان 
عصر امروز با انجام پنج بازی آغاز می شــود و سه دیدار 
دیگر این هفته فردا برگزار خواهد شد که در مهم ترین 
بازی های امروز شــهرخودرو میزبان سپاهان اصفهان 
است و اســتقالل برای حفظ صدرنشــینی اش باید به 

میهمانی پیکان برود.

یحیی -  امیر در حساس ترین بازی هفته
بی گمان حســاس ترین بازی هفته چهــاردم لیگ برتر 
کشــورمان عصر امروز و از ســاعت 14 در ورزشگاه امام 
رضا)ع( مشهد برگزار خواهد شد؛ جایی که تیم های دوم و 
سوم جدول که فاصله امتیازی شان با هم تنها یک امتیاز 
است باید رودرروی هم قرار گیرند. یقیناً نتیجه این بازی 
همان انــدازه که برای این دو تیم مهم اســت برای دیگر 
مدعیان هم اهمیت دارد و نتیجه تساوی باب میل تعقیب 
کنندگان آن ها و استقالل صدرنشین است. شاگردان گل 
محمدی و قلعه نویی با پنج گل خورده بهترین خط دفاعی 
لیگ را در اختیار دارند و تقابل شهرخودرو و سپاهان از این 
لحاظ می تواند جالب باشد. شهرخودرو دو هفته است که در 
مقابل حریفانش تن به شکست داده و در این بازی خانگی 
و مقابل چشم هوادارانش دوست ندارد سومین شکست 
را متحمل شود و عزم خود را جزم کرده تا با پیروزی برابر 
سپاهان به رده دوم صعود کند و دل هوادارانش را بار دیگر 
بدست آورد.از سوی دیگر شاگردان ژنرال نیز در دو هفته 
گذشته در تقابل با استقالل و نساجی در حالی که در هر دو 
بازی تا آستانه شکست پیش رفته بودند توانستند با تساوی 
از زمین خارج شوند و در صورت ناکامی در این بازی ممکن 
است تا رده پنجم جدول سقوط کنند. با این تفاسیر باید 
منتظر بازی جذاب و دیدنی از سوی هر دو تیم باشیم که 
نتیجه اش در تعیین قهرمان نیم فصــل تا حدود زیادی 

تأثیرگذار خواهد بود.

قلعه ژنرال بدون دفاع 
اما زردپوشان اصفهان که مستحکم ترین خط دفاعی لیگ 
را در اختیار دارند در این بازی با مشکل بازیکن در دفاعشان 
مواجه شده اند. آن ها برای این بازی عزت اهلل پورقاز مدافع 
میانی خود که در بازی مقابل نساجی مازندران دچار آسیب 
دیدگی شد، در اختیار نخواهند داشت. ضمن اینکه حامد 
بحیرایی و محسن مسلمان نیز به علت سرماخوردگی قادر 
به همراهی تیم نیستند از سوی دیگر نام محمد ایرانپوریان 
نیز به علت مصدومیت در فهرست تیم سپاهان برای بازی 
این هفته قرار ندارد. حضور ســیدمحمدرضا حسینی و 
مرتضی منصوری برای این بازی نیــز در هاله ای از ابهام 

است و این شرایط می تواند خبر خوشی برای یحیی گل 
محمدی باشد تا گوی سبقت را از رقیبش برباید.

گل محمدی: روزهای خیلی سختی را 
پشت سر می گذاریم

یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار تیم 
فوتبال شهر خودرو مقابل ســپاهان اصفهان گفت: پس 
از دو هفته شکســت، روزهای خیلی سختی را پشت سر 
می گذاریم. برای هر تیمی امکان دارد این اتفاقات رخ دهد 
و مقطعی از فصل را با شکست مواجه شوند مهم این است 
تمرکزمان را روی کار خودمان و مسائل فنی بگذاریم. وی 
افزود: کار دست خودمان است. باید تمرکز بیشتری داشته 
باشیم و کار خودمان را انجام دهیم. مسائل فنی و غیر فنی 
مشکالتی را ایجاد کرده، اما به هر حال باید از این مقطع 
عبور کرد. با تیمی بازی داریم که مدعی قهرمانی است و 
بازیکنان بسیار خوبی دارد. در سپاهان مربی متبحری هم 

حضور دارد و بازی ما سخت است و می دانیم که آن ها برای 
برد و سه امتیاز بازی می کنند و هدف ما هم همین است 

که پیروز شویم.

قلعه نویی: عدالت درباره سپاهان اتفاق نیفتاده است
امیر قلعه نویی نیز در نشست خبری گفت: با تیمی بازی 
داریم که مثل ســپاهان نگرشــی زیبا به فوتبال دارد. 
کیفیت زمین اجازه می دهد کــه دو تیم بازی زیبایی به 
نمایش بگذارند. سپاهان و شهرخودرو، همیشه فوتبال 
زیبایی در برابر هم به نمایــش می گذارند. در لیگ قبل 
هم شرایط خوبی در جدول داشتیم و این موضوع برای 
برخی خوشایند نیســت. امیدوارم بازی زیبایی را شاهد 
باشیم. سرمربی ســپاهان افزود: آن ها به دنبال مالکیت 
توپ، به ویژه در خط هافبک هستند. اگر بتوانیم ارتباط 
بین خطوط آن ها را قطع کنیم، به برتری می رسیم. وی 
خاطرنشان کرد: ان شاءاهلل بتوانیم شــرایطمان را بهتر 

کنیم. در  یک سال و نیم اخیر توانستیم خوب کار کنیم، 
شاید عدالت در مورد ما اتفاق نیفتاده اما اعتماد به نفس 

به تیم بازگشته و به آینده امیدوار هستیم.

پیکان-استقالل بدون استرا
اما در دیگر بازی مهم این هفته اســتقالل صدرنشین از 
ســاعت 17:30در ورزشگاه شهدای شــهر قدس باید به 
مصاف میزبان خود پیکان برود. آبی پوشان در حالی باید 
مقابل شاگردان فرکی از عنوان صدرنشینی خود محافظت 
کنند، که هواداران این تیم به شدت نگران شرایط سرمربی 
خود و نارضایتی استراماچونی از نحوه دریافت دستمزدش، 

هستند. 
در چند روز گذشته موضوع پرداخت حقوق مرد ایتالیایی 
تمرینات استقالل را به حاشیه برده بود تا جایی که استرا 
در دو روز گذشته تیم را تمرین نداد و حتی دیروز اجازه 
حضور دســتیارانش را نیز در تمرین نداد. و دربیانیه ای 
استعفای خود را اعالم کرد. با این شرایط به احتمال زیاد 
جواد زرینچه را روی نیمکت استقالل خواهیم دید. حال 
این شرایط سبب نگرانی هواداران استقالل شده که پس 
از مدت ها تیم خود را در صدر جــدول می بینند. جدا از 
موارد گفته شده، اســتقالل 11 هفته است که شکست 
نخورده و در 9 بازی آن پیــروز میدان بوده و عصر امروز 

برای پیروزی پای به میدان می گذارد. 
تقابل بهترین خط حمله های لیگ در این بازی می تواند 
نویدبخش بازی هجومی و زیبا از سوی هر دو تیم باشد. 
شــهریار مغانلو با هفت گل زده در صدر جدول گلزنان 
اســت و او باید با دو مهاجم زهردار استقالل در راه آقای 
گلی نبرد کند، هر چند اســتقالل در این بازی دیاباته را 
در اختیار نــدارد و این می تواند از زهــر خط حمله این 
تیم بکاهد و از ســویی آزمونی برای خط حمله استقالل 
در غیاب یکــی از کلیدی ترین مهره های خود باشــد.  
دلگرم کننده ترین نکته برای طرفداران استقالل در این 
بازی، این اســت که تیم پرطرفدار تهرانی در 1۲ دیدار 
اخیر خود در برابر پیکان هیچ وقت شکست نخورده و به 

9 برد و سه تساوی دست پیدا کرده است. 

دوشنبه ۱۸ آذر
ماشین سازی - تراکتورسازی  ساعت 15:15

فوالد خوزستان - پارس جنوبی ساعت 16:35
شهر خودرو مشهد - سپاهان ساعت 14:30
ذوب آهن اصفهان - نساجی ساعت 17:30

پیکان تهران - استقالل ساعت 17:30

امروز یحیی و شهرخودرو مقابل لشکر سپاهان صف می کشند

مأموریت پس گرفتن صدر

علیرضا بیرانوند: شاید وحید هاشمیان سرمربی تیم ملی شود
ورزش: دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس اعالم کرد که شاید وحید هاشمیان 
هدایت تیم ملی فوتبال ایران را در بازی با هنگ کنگ و کامبوج بر عهده داشته باشد.علیرضا 
بیرانوند در حاشیه مراسم قدردانی از برخی پیشکسوتان  که خودش نیز مورد قدردانی قرار 
گرفت، در واکنش به احتمال حضور برانکو در تیم ملی به جای مارک ویلموتس گفت: برانکو 
یکی از بهترین گزینه ها برای تیم ملی ایران است. وی ادامه داد: تمام مربیان ایرانی به جز علی 
دایی تیم دارند.بیرانوند گفت: اگر قرار است مربی خارجی بیاورند، کسی جز وحید هاشمیان 
نمی تواند کنار او باشد. شاید هم دو بازی هنگ کنگ و کامبوج وحید هاشمیان سرمربی شود.

باشگاه تراکتور: دنیزلی از ترس زلزله دو روز در ماشینش خوابید!
ورزش: پس از مصاحبه مصطفی دنیزلی با سایت ترکیه ای مبنی بر این که مجبور 
بوده روزهایی را در اتوبوس تیم بخوابد، باشگاه تراکتور به این موضوع واکنش نشان 
داد و اعالم کرد: »چنین چیزی درست نیســت. ما انتظار چنین صحبت هایی را از 
او نداریم و فکر می کنیم اشــتباه یا شــیطنتی در ترجمه صورت گرفته است. این 
مربی ترکیه ای در مجموع دو بار و آن هم به دلیل ترس شخصی از زلزله در ماشین 
خود خوابید و ما حتی با او در این خصوص صحبت کردیم و گفتیم که خطری او را 

تهدید نمی کند«.

غفور در فینال جام والیبال باشگاه های جهان
ورزش: در مرحله نیمه نهایی جام باشگاه های والیبال جهان در سال ۲019 که این 
روزها در برزیل در جریان است، تیم لوبه ایتالیا در یک بازی نسبتاً آسان برابر الریان 
قطر 3 بر صفر به برتری رسید و نخستین فینالیســت لقب گرفت.امیر غفور که در 
دو بازی اخیر تیمش به دلیل آسیب دیدگی به میدان نرفته بود، در این مسابقه هم 
نیمکت نشین بود و فقط دقایقی کوتاه وارد زمین شد. در دیگر بازی نیمه نهایی جام 
باشگاه های والیبال جهان تیم های سادا کروزیرو برزیل و زنیت روسیه مقابل هم قرار 

گرفتند. این دیدار هم به سود نماینده برزیل با نتیجه 3 بر صفر پایان یافت.

برایتون آماده انتقال ۱۷ میلیون پوندی جهانبخش
ورزش: به نقل از Theathletic، علیرضا جهانبخش پس از گذراندن 17 ماه کابوس وار از زمان 
انتقالش از تیم آلکمار هلند به برایتون انگلیس آماده انتقال قرضی با مبلغ 17 میلیون پوند در 
ماه ژانویه است. بر اساس این گزارش، باشگاه برایتون انگلیس به دنبال راه حل موقتی برای 
خروج علیرضا جهانبخش در نخستین ماه سال نو میالدی است. جهانبخش پس از بازگشت 
سولی مارچ در ماه آینده به تمرین های برایتون  شانسی برای بازی نخواهد داشت. این بازیکن 
به احتمال فراوان دوباره راهی اردویژه هلند خواهد شد. علیرضا جهانبخش پس از گذراندن 

فصلی عالی در آلکمار هلند و انتقالش به برایتون انگلیس در سراشیبی سقوط قرار گرفت.

سینا حســینی: »آندره آ اســتراماچونی« با انتشار 
بیانیــه ای، به همراه دســتیاران خود »مارکو کاســر«، 
»سباستین لتو« و »عمر دانسی« به طور یک طرفه فسخ 
کردند. بند فســخ قرارداد از تاریخ ششم دسامبر ۲019 
)روز جمعه 15 آذرماه( و تحت نظر فدراسیون بین المللی 

فوتبال )فیفا( فعال شده است.
در این بیانیه تصریح شده است: استراماچونی و اعضای 
مذکور این فرصت را مغتنم شمرده تا از تمامی بازیکنان 
تیم اصلی و همچنین ســایر اعضای مجموعه به واسطه 
عملکرد فوق العاده و همکاری حرفه ای شان قدردانی کنند؛ 
همکاری که این امکان را فراهم آورد تا تیم با وجود تمام 

مشکالت ماه های اخیر به صدر جدول رده بندی برسد.
با توجه به شرایط موجود جواد زرینچه تا مشخص شدن 
وضعیت سرمربیگری استقالل به عنوان سرمربی موقت 

این تیم معرفی شده است.

دور زدن تحریم ها
ماجرا بــه بی پولــی و نبود منابــع مالی ربطــی ندارد 
بلکــه تحریم هــای آمریکایی ها علت اصلــی پیدایش 
ایــن بحــران اســت، از آنجا کــه سیســتم بانکداری 
جهانی بــه دنبال تصمیــم ناجوانمردانــه آمریکایی ها 
کلیــه نقل وانتقــاالت مؤسســات ایرانی را بــه خارج 
از کشــور محدود کرده باشــگاه ها برای پرداخت حق 
 الزحمه و دســتمزد مربیان و بازیکنان خــود با چالش

 رو به رو می شوند.
البته مسئوالن باشگاه های لیگ برتری به منظور حل و 
فصل این ماجرا و متقاعد ساختن مربیان و بازیکنان طرف 
قرارداد خود تالش می کنند بــا دور زدن تحریم ها تعهد 
خود را عملی کنند اما مشکل بزرگ تر آنجاست که طرف 
غیر ایرانی با این فرایند با دردسر بزرگ تری رو به رو خواهد 
شد تا حدی که در کشورش متهم به پولشویی می شود! 

اتفاقی که هم اکنون گریبانگیر استراماچونی شده است.

استعفای استراماچونی
در شرایطی که امروز استقالل باید به مصاف پیکان برود، 
سرمربی ایتالیایی ها آبی های پایتخت از حضور در تمرین 
دیروز برای دومین مرتبه امتناع کرد. حتی دســتیاران 
وی هم غایب تمرین دیروز بودند.شــنبه استراماچونی 
در تمرین استقالل حاضر شــد ولی تیم را تمرین نداد و 
دیروزهم در نشســت خبری پیش از دیدار برابر پیکان 

حضور پیدا نکرد.
قرارداد استراماچونی با استقالل دو ساله بوده و هیچ بند 
توافق یا مشروطی برای فصل آینده ندارد. مبلغ قرارداد 
برای هر فصل 550 هزار دالر اســت که مجموع آن یک 

میلیون و 100 هزار دالر برای دو فصل خواهد بود.  
شنیده می شود مسئوالن باشگاه استقالل در هنگام عقد 
قرارداد با ســرمربی ایتالیایی، مشکالت تحریم و انتقال 

پول را به درستی به او و مدیر برنامه اش منتقل نکرده اند. 
به شــکلی که وی بعد از حضور در ایران متوجه شده که 
استقالل نمی تواند دستمزدش را به راحتی و مستقیماً به 
حسابش در ایتالیا منتقل کند. البته واریز حقوق وی در 
ماه های گذشته توسط شخص ثالث سبب مشکالتی برای 
این مربی شده و شاید این اتفاقات سبب شود حسابش در 

این کشور بسته شود. 
استراماچونی در این مدت که با استقالل همکاری می کند، 
از ســوی بانک خود پیام هایی دریافت کرده که باید برای 
انتقال پول توسط افراد مختلف به آن ها توضیحاتی را ارائه 
کند. از طرفی، استقاللی ها هم حاال باید 110 هزار دالر به 
حســاب این مربی واریز کنند. مشخص نیست این بار در 
حالی که اســتراماچونی در بانک خود دچار مشکل شده، 
چگونه باید انتقال پول انجام شــود.به نوشته رسانه های 
ایتالیایی در برهه کنونی اگر اســتراماچونی نتواند دالیل 
قانع کننده ای برای پول های واریزی به حســابش بیاورد 
ممکن است از ســوی سیســتم بانکداری ایتالیا به جرم 
پولشویی تحت تعقیب قرار گیرد که این اتفاق تمام زندگی 
خصوصی و اجتماعی وی را تحت الشعاع قرار خواهد داد 
تا او به این واسطه دســت به دامن فیفا شود تا به کمکش 
 بیاید تا از عواقب قانونی این جرم در کشــورش مصمون

 بماند.

کالدرون مربی بعدی است؟
اما این موضوع صرفاً برای ســرمربی استقالل رخ نداده 
است بلکه ســرمربی آرژانتینی پرســپولیس هم با این 
موضوع دست به گریبان است، او پیش از این مدعی شده 
تا پایان آذرماه در خصوص مشکالت مالی حرفی به زبان 
نمی آورد اما بی گمان اگر مشکالتش حل نشود تصمیم 

جدیدی خواهد گرفت.
به جز استقالل و پرسپولیس در حال حاضر باشگاه صنعت 
نفت آبادان نیز با همین پروسه و داستان درگیر است اما 
اسکوچیچ به اندازه کالدرون و اســتراماچونی در خطر 

تعقیب بین المللی از سوی اینترپل نیست!

سوء استفاده عرب ها
در این میان باشــگاه های متمول حاشــیه خلیج فارس 
هم فرصت را مغتنم شمردند و با سوء استفاده تمام عیار 
پیشــنهادهای اغواکننده ای را به مربیان خارجی شاغل 

در ایران ارائه دادند تا به این شکل آن ها را وسوسه کنند.
در خصوص فوتبالیست ها هم داستان به همین ترتیب 
است تا یک بار دیگر ماجرای پاتوسی، مامه تیام در آستانه 
وقوع دوباره قرار گیرد، تا فوتبال باشگاهی ایران بابت از 
دست دادن بازیکنان خوش کیفیتی نظیر آن ها متضرر 
شود.بازتاب و انتشــار این اتفاقات و اخبار در رسانه های 
مطرح جهان عامل بازدارنده ای برای ســتاره ها و مربیان 
سرشناس می شود تا قید فعالیت فوتبالی در ایران را بزنند.

سایمون استون/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: اوله 
گنار سولسشر از آن دسته شــخصیت هایی نیست که در 
انظار عمومی از خودش تعریف و تمجید کند. ســرمربی 
منچستریونایتد همیشه ترجیح داده که موفقیت ها را به 

خود ربط ندهد.
اما پس از آنکه هفته گذشته را با خواندن تیترهای روزنامه ها 
که نوشته بودند با شکست مقابل تاتنهام و سیتی از کار اخراج 
خواهد شــد، پس از پیروزی در هر دو دیدار همان طور که 
در کنفرانس خبری پس از بازی شنبه قول داد می خواهد 

جشنی کوچک برای خودش بگیرد.

مدیرانی که پشت مرد نروژی هستند
حتی قبل از این پیروزی ها اشتباه است اگر بگوییم شرایط 
اوله مانند مارکو سیلوا، کیکه سانچز فلورس، مائورو پوچتینو 
و اونای امری بود که در چند هفته گذشته شغل های خود 
را از دســت داده اند. این مرد نروژی در همــان زمان تیتر 
روزنامه ها را دروغ لقب داد چون درون باشگاه یونایتد این 
دید نســبت به او وجود دارد که در حال از نو ساختن تیم 
است. و این احساس وجود دارد که مسیری که خود و تیمش 
در پیش گرفته مسیری به ســمت بهتر شدن است، حتی 
اگر بدانند که روزهای ســختی مانند روزهای بازی مقابل 
نیوکاســل و بورنموث را باز هم تجربه خواهند کرد. نکته 
مهم این است که بینش مسئوالن باشگاه منچستریونایتد 
با ســرمربی این تیم برای نخســتین بار پس از سر الکس 
فرگوسن یکسان شده اســت. این مدیران تأکید دارند که 
پشت سولسشــر باقی خواهند ماند و زمان الزم را برای به 
ثمر نشســتن کارهایش به او خواهند داد. او می گوید: »از 
زمانی که آمده ام پیشرفت هایی را مشاهده می کنم. ما باید 
شکل ترکیب را عوض می کردیم، فرهنگ و شکل بازی خود 
را تغییر می دادیم. شما می توانید آن را ضد حمله لقب دهید 
اما شنیدن این کلمه بیشتر بار منفی ایجاد می کند؛ من آن را 

حمله سریع و شناور با هدف مناسب لقب می دهم«.

همان حس خوب قدیم در یونایتد
در جریان بازی با سیتی در جایگاه ویژه، استاد او یعنی سر 
الکس فرگوسن حضور داشت و مســلما از کسب پیروزی 
۲بریک یونایتد خوشحال شد. فرگی در کنار دیوید گیل مدیر 
اجرایی سابق باشگاه نشسته بود، کسانی که برای هواداران 
یادآور ایام خوب گذشته هستند. حاال سولسشر کسی که گل 
پیروزی یونایتد در فینال لیگ قهرمانان اروپای سال 1999 
را به ثمر رسانده بود در تالش اســت تا این تیم را به همان 
جایگاه سابق برگرداند. هیچ کس نمی داند که آیا می تواند 
موفق شود یا خیر اما آن تماشاگرانی که همیشه بازی های 
تیم او را دنبال می کنند به او ایمان دارند. در بازی شنبه شب 
در دربی شهر منچستر حدود 3 هزار هوادار یونایتد در جایگاه 
جنوبی ورزشگاه اتحاد حضور داشتند و همه یک صدا شعار 
»اوله، اوله، اوله« می دادند. البته شعار بعدی آن ها »کی توپ را 
درون دروازه ژرمن ها کرد؟« نیز قابل شنیدن بود که به افتخار 

آن شب فراموش نشدنی در نیوکمپ مقابل بایرن مونیخ برای 
سولسشر سر داده می شود.

3هزار و99۸ بازی استفاده از بازیکنان آکادمی
چنین شعارهایی دائماً و به خصوص در ورزشگاه هایی که 
یونایتد میهمان است که متعصب ترین هواداران برای حمایت 
می آیند قابل شنیدن اســت. از همان روزی که در مقابل 
کاردیف اوله نخستین بازی خود را روی نیمکت نشست، 
دقیقاً پنج روز پس از آنکه اِد وودوارد با او تماس گرفت و از 
او خواست که پس از دوران بدی که با مورینیو می گذراندند 
لبخند را به صورت هواداران یونایتد برگرداند. البته وودوارد 
در آن زمان به مرد نروژی نگفت که قرار است سرمربی دائم 
شود، بلکه پس از مدتی مشخص شد که دید مسئوالن باشگاه 
و این سرمربی با هم مشترک است. این دید شامل تعهد به 
بازی هجومی است. فرگوسن در سال های آخر سرمربیگری 
خود در اولدترافورد از این روش بسیار استفاده می کرد پس 
سولسشر با این سبک چیز جدیدی را اختراع نکرده است. در 
کنار این استفاده از بازیکنان محصول آکادمی نیز بوده است 
که هم فرگی و حاال سولسشر بر روی آن تأکید زیادی دارند. 
البته جانشینان دیگر فرگی یعنی مویس، فنخال و مورینیو 
نیز این کار را کرده اند. اگر غیر این بود که یونایتد نمی توانست 
رکورد 3 هزار و 998 بازی پیاپی را با حضور حداقل یکی از 
بازیکنان آکادمی در ترکیب اصلی یا ذخیره خود برای هر 

بازی ثبت کند.
فرق سولشر با دیگر جانشینان اما شاید این است که او نیز 
مانند فرگی فقط به اسم آکادمی بودن یک بازیکن، او را در 
ترکیب قرار نمی دهد. مرد اسکاتلندی هم بارها اذعان کرده 
که نسل 9۲ خود مانند بکام، گیگز، اسکولز، نویل و... را به 
خاطر کیفیت باالی آن ها حتی در ابتدای جوانی به میدان 
می فرستاده نه به خاطر این که صرفاً بازیکن آکادمی هستند.

یونایتد معتقد است: در زمان مورینیو و فنخال، این باشگاه 
از هویت قدیمی خود دور افتاده بود و دوران رؤیایی شروع 
کار سولسشر که 1۲ پیروزی در 13 بازی بود به مسئوالن 
این باشگاه ثابت کرد که وی دوباره فرهنگ یونایتد را زنده 

کرده است.
زمانی که سوت پایان بازی در اتحاد به صدا در آمد، سولسشر 
با گواردیوال دست داد و به تک تک بازیکنان منچسترسیتی 
خسته نباشید گفت. سپس به سراغ هواداران تیم خود که در 
ورزشگاه حاضر بودند رفت و به ابراز احساسات آن ها پاسخ 
داد. البته نه مثل جسی لینگارد که پیراهنش را در آورد و به 
میان آن ها انداخت یا رشفورد که در میان جمع آن ها پرید! 
سولسشر خیلی خوشحال بود، نه فقط به خاطر پیروزی بلکه 
به این خاطر که به روشی که دلش می خواست پیروز شده 
بود. از این مرد نروژی پرسیده شد که آیا این بهترین عملکرد 
تیمش از زمان هدایت منچستر یونایتد بوده؟ و او جواب داد: 
»با توجه به کیفیت تیمی که در مقابلش بازی می کردیم و 
استادیومی که در آن به میدان رفتیم، فکر می کنم که این 

بهترین بود«.

استراماچونی قید استقالل را زد!

اتهام پولشویی به خارجی های فوتبال ایران
سولسشر با پیروزی در دربی منچستر ثابت کرد

یونایتد قدیمی زنده است
ضد  حمله

دیاباته غایب بزرگ هفته چهاردهم 
ورزش: اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر اعالم شد. به نقل از 
سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر 
به شرح زیر است:اتابک زارعی، قائم اسالمی خواه، عادل باباپور )مربی( 
- ماشین سازی،شیخ دیاباته - استقالل تهران، فریبرز گرامی - پارس 
جنوبی جم، ناصر ساالری - صنعت نفت آبادان، روح اهلل سیف اللهی مقدم 

- فوالد خوزستان،علیرضا علیزاده - نفت مسجدسلیمان.

فرکی:  می خواهیم بازی را به نفع خودمان تمام کنیم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: من مطمئنم فردا در مسابقه دو 
تیم گل رد و بدل خواهد شــد و امیدوارم تعداد گل های ما منجر به کسب 
سه امتیاز برای پیکان شود. حسین فرکی در نشست خبری پیش از بازی با 
استقالل اظهار کرد: استقالل برای کورس در باالی جدول است و برای اینکه 
وضعیت آن را در جدول بهتر کنیم تالش می کنیم . می خواهیم خودمان را به 
نیمه باالتر برسانیم. در این بازی که در ورزشگاه شهر قدس برگزار می شود با 
توجه به حضور پرشور هواداران استقالل باید این طور عنوان کنم ما میهمان 
استقالل هستیم. امیدوارم آن هایی که مسابقه را از تلویزیون می بینند و 
تماشاگران حاضر در ورزشــگاه از دیدن آن لذت ببرند. بازیکنان توانا و با 

انگیزه ای داریم که می خواهیم بازی را به نفع خودمان تمام کنیم.

 پروین: اگر مربی تیم ملی بودم، 
عراق و بحرین را می بردیم

ورزش: پیشکســوت فوتبال ایران می گوید اگر او مربی تیم ملی بود،  
می توانســتیم عراق و بحرین را در مقدماتی جــام جهانی ۲0۲۲ قطر 
شکست دهیم.علی پروین درباره شرایط تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: 
به نظر من باید مربی ایرانی به تیم ملــی بیاید. ما این همه مربی ایرانی 
خوب داریم. هر کسی باال سر تیم ملی بیاید راحت به جام جهانی می رود. 

چرا باید 40 میلیارد مربی خارجی بیاوریم تا به جام جهانی برویم؟ 

 دومین برد فصل آوس 
با گل سه امتیازی محمدی

ورزش: در چارچوپ هفته سیزدهم لیگ پرتغال از بامداد دیروز آوس که 
مهرداد محمدی را در اختیار دارد به مصاف تیم مدعی براگا رفت. این دیدار 
با نتیجه یک بر صفر آوس خاتمه یافت مهرداد محمدی از ابتدا در ترکیب 
حضور داشت و به مانند هفته گذشته موفق به گلزنی شد. گل بازیکن ایرانی 
در دقیقه هفت روی یک ضربه ایستگاهی زیبا به ثمر رسید. گل سه امتیازی 

محمدی سبب دومین برد فصل تیم ته جدولی آوس شد.

سرمربی فوتسال اسلواکی:
ایران کشوری امن است 

ورزش: ماریــان برکی درباره حضور تیم ملی فوتســال اســلواکی در 
تورنمنت سه جانبه مشهد عنوان کرد: با توجه به شرایطی که در ایران 
وجود داشت، در ابتدا می ترسیدیم اما به محض ورود متوجه شدیم که 
ایران کشوری امن است و مردمی مهربان دارد. در سه روزی که در مشهد 

اقامت داشتیم، هیچ گونه دغدغه و نگرانی نداشتیم . 

فصل برای مدافع سپاهان تمام شد!
ورزش: مدافع تیم فوتبال سپاهان به دلیل پارگی رباط صلیبی در دیدار 
مقابل نساجی مازندران، ادامه فصل را از دســت داد و چند ماه دور از 
میادین خواهد بود. عزت اهلل پورقاز، مدافع باتجربه تیم فوتبال سپاهان 
در دیدار هفته سیزدهم تیمش مقابل نساجی مازندران رباط صلیبی پاره 
کرد و چند ماه دور از میادین خواهد بود. این بازیکن به دلیل مصدومیتی 

که با آن روبه رو شده است، ادامه فصل را از دست داد.

حق پخش از انحصار صداوسیما خارج می شود
ورزش: در بند »ل« الیحه بودجه سال 99 آمده است:» به استناد بند )پ( 
ماده )9۲( قانون برنامه پنج ساله ششم توســعه، وزارت ورزش و جوانان و 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی 
ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد 
خزانه دای کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی به نسبت مساوی از محل 
ردیف 49-530000 مندرج در جدول شماره )9( این قانون در اختیار وزارت 
ورزش و جوانان )برای کمک به فدراسیون های مربوطه( و سازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد«. به نظر می رسد در صورتی 
که این الیحه در مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد بخش عمده ای 
از مشکالت ورزش و فوتبال از سال آینده حل خواهد شد. در این صورت از 

فروردین ماه سال آینده این تصمیم اجرایی خواهد شد.

منهای فوتبال

جنجال غذا در اردوی تیم ملی وزنه برداران 
ورزش: علی هاشمی، دارنده دو مدال طالی جهان در سال ۲017 و 
۲018 در آستانه شروع اردوی تیم ملی با انتشار تصاویری در صفحه 

شخصی خود سبب ایجاد حاشیه و جنجال شد.
این وزنه بردار ایالمی در اســتوری اینســتاگرامش فیلمی از برنامه 
غذایی فدراسیون وزنه برداری منتشر کرده که روی آن برگه غذاهایی 
همچون کوکو سیب زمینی، عدس پلو و استامبولی نوشته شده است! 
علی هاشمی روی این فیلم صحبت می کند و به قسمت انتهایی این 

برگه اشاره می کند که نوشته شده: نوشابه کنسل!

مهماندوست، بهترین مربی تکواندو ۲۰۱۹ جهان
ورزش: رضا مهماندوست، سرمربی سابق تیم ملی تکواندو ایران که 
چند سالی است در تیم ملی جمهوری آذربایجان فعالیت می کند، 
برای دومین بار به عنوان بهترین مربی جهان در مراسم گاال انتخاب 
شد.مهماندوست در شرایطی در این مراسم جایزه بهترین مربی سال 
را دریافت کرد که در سال ۲016 نیز به چنین افتخاری دست پیدا 
کرده بود. البته طبق گفته مهماندوست، این مربی برای پنجمین بار 
به عنوان بهترین مربی جهان رسیده و برای دومین بار این اتفاق به 

صورت رسمی در مراسم گاال رخ داده است.

بر اساس الیحه بودجه سال ۹۹ مشخص شد
 یک هزار و 6۱5 میلیارد تومان 

برای سئول نشینان
ورزش: الیحه بودجه ســال 1399 حاکی از رشــد 17.۲5 درصدی 
مجموع بودجــه وزارت ورزش و جوانــان، ۲1.77 درصدی مجموع 
بودجه کمیته ملی المپیک و 9.81 درصدی کمیته ملی پارالمپیک 
نسبت به قانون بودجه سال 98 است.بر اساس الیحه بودجه سال آینده 
مجموع بودجه وزارت ورزش و جوانان در بخش جاری و عمرانی معادل 
یک هزار و 451 میلیارد و 667 میلیــون و ۲00 هزار تومان، مجموع 
بودجه جاری و عمرانی کمیته ملی المپیــک معادل 1۲9 میلیارد و 
۲00 میلیون تومان و بودجه کمیته ملی پارالمپیک در بخش جاری و 
عمرانی معادل 34 میلیارد و 700 میلیون تومان برآورد شده است که 
جمعاً رقم بودجه ای معادل یک هزار و 615 میلیارد و 567 میلیون و 
۲00 هزار تومان را برای مجموعه وزارت ورزش و جوانان،   کمیته ملی 

المپیک و کمیته ملی پارالمپیک نشان می دهد.

تیم ملی گلبال در آستانه قهرمانی آسیا
ورزش: در ادامه رقابت های گلبال قهرمانی آسیا و انتخابی پارالمپیک 
توکیو که در ژاپن در حال برگزاری است، تیم ملی گلبال مردان ایران 
در آخرین مرحله مقدماتی به مصاف تیم ژاپن رفت و با شکست این 

تیم به مرحله رده بندی قهرمانی آسیا راه یافت.
ملی پوشان گلبال مردان ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به 
مصاف تیم ژاپن رفت و با نتیجه 10 بر 6 این تیم را شکست داد و راهی 
مرحله نیمه نهایی شد. تیم ملی گلبال کشورمان امروز برای راهیابی 

به فینال قهرمانی آسیا بار دیگر به مصاف تیم ژاپن خواهد رفت.

 صالحی امیری: جام جهانی کشتی 
در تهران برگزار می شود

ورزش: ســیدرضا صالحی امیری در مورد لغو میزبانی جام جهانی 
کشتی در ایران گفت: واقعیت این است که با انصراف ژاپن، گرجستان 
و مجارستان اتحادیه جهانی این مسابقات را به زمان دیگری موکول 
کرد و خبری که در مورد لغو مســابقات منتشر شــد درست نبود. 
مسابقات به زمان دیگری موکول شده است. اتحادیه جهانی از ما دو 
زمان خواست که با هماهنگی فدراسیون دو زمان را مشخص کردیم. 
نامه زدم به اتحادیه جهانی که امنیت کامل در تهران برقرار است و 
هیچ مشکلی برای برگزاری این مسابقات نداریم. آقای اللوویچ هم 

تأکید کرد که بی گمان این مسابقات در تهران برگزار خواهد شد. 

کناره گیری کارخانه از هدایت تیم والیبال 
شهرداری ارومیه 

ورزش: مصطفی کارخانه از هدایت تیم والیبال شهرداری ارومیه 
استعفا کرد.کارخانه پس از استعفا از هدایت تیم والیبال شهرداری 
ارومیه گفت: به دلیل بیماری ام، مجبور به کناره گیری شدم.سالمتی 
و رضایت خانواده ام برایم در اولویت قرار دارد به همین دلیل مجبور 
هستم برای درمانم، از تیم جدا شوم؛ برای این تیم آرزوی موفقیت 

دارم.

ورزش: محمدحســن انصاری فرد درباره شــرایط تیم فوتبال 
پرســپولیس پس از برد مقابل ذوب آهن گفت: به نظرم شرایط 
تیم ما باتوجه به گذشت 1۲ هفته خوب است. گابریل کالدرون 
ســرمربی تیم ترکیب اصلی خود را شــناخته و به مسائل فنی 
مسلط است. بازگشت بشار رسن به تیم و قرار گرفتن بازیکنان در 

پست های خود، شرایط را خوب کرده است.

تأیید یک مهاجم
وی که با رادیو تهران گفت وگو می کرد، در خصوص برنامه های 
نیم فصل پرسپولیس تصریح کرد: اتفاقاً روز گذشته آخرین جلسه 
را با کالدرون برگزار کردیم. چنــد بازیکن را به کالدرون معرفی 
کرده بودیم که یک نفر را 100درصد تأیید کرد. یکی دو بازیکن 
کاندیدای دیگر هم داریم که پس از توافق با آن ها، نامشــان را 
به کالــدرون اعالم می کنیم. در صورت موافقت ســرمربی، این 
بازیکنان را جــذب می کنیم وگرنه ســراغ گزینه های کالدرون 

می رویم. 
مدیرعامل پرسپولیس تأکید کرد: برای جذب بازیکن وسواس 
به خرج می دهیــم. در نیم فصل بازیکن خــوب و با کیفیت کم 
است ولی با این مســائل داریم یک بازیکن قرضی و یک بازیکن 
آزاد می گیریم. انصاری فرد در پاســخ به این سئوال که آیا برای 
جذب بازیکنان خارجی سقف مالی تعیین شده است؟ یادآور شد: 
برای جذب بازیکن خارجی سقف مالی نگذاشته ایم و بستگی به 
کیفیت و آزاد یا قرضی بودن آن دارد. در مجموع قرار است پول 

زیادی بابت بازیکن خارجی پرداخت نکنیم.

عمل به وعده های خارجی
انصاریفرد درباره مشــکالت اســتقالل بــرای پرداخت پول به 
استراماچونی گفت: ما پول کالدرون را پرداخت کردیم و مشکلی 
نداریم. تا نیم فصل هم به تعهداتمان عمل می کنیم. فقط یکی دو 
بازیکن مثل بشار رسن و رادو شوویچ و طلب های قبلی باقی مانده 

است که آن ها را هم پرداخت می کنیم.
وی در خصوص پرونــده برانکــو ایوانکوویــچ و مطالباتش از 
پرسپولیس گفت: شکایت 40 صفحه ای برانکو و دستیارانش به 
دست ما رسید ولی ما هم نامه ای به فیفا زدیم و نکات مدنظرمان 

را اعالم کردیم. تا جایی که بتوانیم شــکایت نمی کنیم. برای 
برانکو از راه های مختلف پیغام فرستادیم تا مشکل را حل کنیم. 

بحث تخفیف هم نیست. 
هم او طلبی دارد که باید پرداخت کنیم و هم باشگاه حقی دارد 

که امیدوارم به تفاهم برسیم.

پیشنهاد به کالدرون
انصاریفــرد در خصوص شــکایت شــرکت بلیت فروشــی از 
پرسپولیس گفت: بله، شرکت ریحان فیلم شکایت 7 میلیاردی 
کرده بود که داریم به تفاهماتی می رسیم تا پولشان را پرداخت 
کنیــم و از شکایتشــان صرفنظر کننــد. مدیرعامل باشــگاه 
پرسپولیس درباره پیشنهاد تیم ملی امارات به گابریل کالدرون 
هم گفت: از این صحبت ها زیاد می شود ولی رسمی چیزی نبود. 
حداقل در مورد تیم ما چنین پیشــنهادی نشد و نسبت به این 

خبرها بی اهمیت هستیم.

انصاری فرد خبرداد

یک مهاجم خارجی جدید در پرسپولیس

صفحه 10   1398/09/18

نوبت دوم   1398/10/03

تاسیس شرکت تعاونی یخچالداران دمای ثابت خراسان درتاریخ 1398,09,10 به شماره ثبت 70394 به شناسه ملی 14008804979    
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :باستناد نامه شماره 2,92074 
مورخ 1398,8,14 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد انجام امورحمل ونقل جاده ای کاال از مبدا شهرستان مشهد به سایر 
نقاط کشور وایجاد شعب اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی 
و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت ، اش��خاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حس��اب س��پرده بلندمدت و 
کوتاه مدت در بانکها. مش��ارکت با اش��خاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و 
یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی ، تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضاء و خصوصًا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی 
برای ارتقای سطح تولید و خدمات. فعالیتهای مرتبط با حمل ونقل کاالی جاده ای که نیاز به حفظ دما درطول مسیردارد مانند مواد غذایی 
وگوشت. پشتیبانی وتهیه ابزاروادوات مرتبط با حمل کاالی جاده ای کامیونهای یخچالدار برای اعضاء تهیه و تامین لوازم و ابزارکار حمل 
ونق��ل کاالی ج��اده ای یخچال��دار درصورت لزوم پس از اخذ مجوزه��ای الزم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالی��ت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باش��د. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، ش��هر مش��هد، محله رباط ، کوچه کارآفرین 6 ، خیابان کارآفرین ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9163917565 سرمایه شخصیت 
حقوقی : 267300000 ریال می باشد. اولین مدیران : آقای سعید عامل به شماره ملی 0931982081 به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال 
آقای حسن فخرشاملو به شماره ملی 0934275246 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای محمد ازغدی به 
ش��ماره ملی 0934412405 به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای محمدعلی متقین به شماره ملی 0938624628 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای حبیب اله س��االری به شماره ملی 3672097144 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی 
البدل به مدت 3 س��ال آقای ابراهیم نیکزاد به ش��ماره ملی 0050765035 به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای سیروس 
رضازاده به شماره ملی 6359515156 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای جعفر ابراهیمی به شماره ملی 0321716949 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت 1 سال دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک وسفته وبرات واوراق 
بهادار با امضای ثابت آقای سعیدعامل وآقای محمدازغدی ویا آقای محمدعلی متقین ومهرشرکت دارای اعتبار است واسناد عادی نامه ها 
با امضای سعیدعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار قدس به عنوان روزنامه 

اصلی برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )687991( /ع

98
11
33
7

آگهی تغییرات خیریه غیرانتفاعی حضرت رقیه گناباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 112 و شناسه ملی 14002921420    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,10,30 و نامه شماره 920,98,44716 مورخ 98,4,18 اداره بهزیستی گناباد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1( آرزو حسین زاده به شماره ملی 082943806 - مرتضی تجددی به شماره ملی 0931462428 - سیدحسین پورهاشمی 
به شماره ملی 0919309895 - محمد مطلبی به شماره ملی 0779472594 - محمد اصغریان به شماره ملی 0919296769 به عنوان اعضای 
اصل��ی هیئت مدیره و علیرضا عطاردی به ش��ماره مل��ی 0919532918 به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 س��ال انتخاب 
گردیدند. -2 معصومه قرچه به ش��ماره ملی 0918745731 به عنوان بازرس اصلی و حس��ین قاری به ش��ماره ملی 0919284019 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب شدند. -3 روزنامه قدس جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )687992(

/ع
98
11
33
8

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی و بار هوایی ارمغان آفاق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47531 و 
شناسه ملی 10380639842    

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,01 و نامه ش��ماره 70450 مورخ 97,12,11 سازمان هواپیمایی کش��وری و نامه شماره 972,128,20418 مورخ 
97,12,8 س��ازمان میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری خراس��ان رضوی و نامه ش��ماره 97,19,16825 مورخ 97,12,7 مدیریت حج و زیارت استان خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 1 – آقای ناصر پورعلی 0942852583 بعنوان رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل 2 – آقای محمد حس��ین پورعلی مال آباد 0940354081 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره 3 – آقای محمد جواد پورعلی 0932006272 بعنوان عضو 
هیئ��ت مدی��ره 4 – آقای عباس غوریانی 0732119537 بعنوان عضو هیئت مدیره 5 – آقای مصطفی غوریانی 0942607521 بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت 
دو س��ال انتخاب گردیدند 2 - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود و س��ایر نامه های اداری با 

امضاء مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )688064( /ع

98
11
34
7

آگهی تغییرات شرکت مسکن شماره 6 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی شرکت تعاونی به شماره ثبت 37023 و شناسه ملی 10380525760    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,11,30 و نامه شماره 33257 مورخ 98,3,23 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - مدت فعالیت تعاونی تا پایان سال 1397 تمدید گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد 2 - تعداد اعضای هیئت مدیره از 5 نفر اصلی به 

3نفر و اعضای علی البدل از 3نفر به 2نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )687956(

9ع
81
13
19

صفحه 11    1398/09/16

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی و بار هوایی ارمغان آفاق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47531 و 
شناسه ملی 10380639842    

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,12,01 و نامه ش��ماره 70450 مورخ 97,12,11 س��ازمان هواپیمایی کش��وری و نامه شماره 972,128,20418 
مورخ 97,12,8 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 97,19,16825 مورخ 97,12,7 مدیریت حج و زیارت استان خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آقای محمود مجمع الصنایع به ش��ماره ملی 0793423562 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نصراللهی به ش��ماره ملی 
0941607038 ب��ه عن��وان ب��ازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال به ق��رار ذیل انتخاب گردیدند: 
1- آقای ناصر پورعلی به ش��ماره ملی 0942852583 - آقای محمد حس��ین پورعلی مال آباد به شماره ملی0940354081 - آقای محمد جواد پورعلی به شماره 
ملی 0932006272 - آقای عباس غوریانی به ش��ماره ملی 0732119537 - آقای مصطفی غوریانی به ش��ماره ملی 0942607521 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )687988( /ع

98
11
33
6

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی کارخانجات مبل و صنعت چوب دقت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 953 و شناسه ملی 10380107864    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی حکیمیان به کد ملی 0943299391 
ب��ه س��مت رئیس هیئت مدیره خانم هدا حکیمیان به کد ملی 0934540748 به س��مت نایب رئی��س هیئت مدیره آقای احد هرمز 
زاده به کد ملی 0941985989 به س��مت عضو هیئت مدیره آقای مجید محدث به کد ملی 0942180119 به س��مت مدیرعامل تا تاریخ 
1399,10,13 انتخاب ش��دند 2- کلیه اوراق و اس��ناد و مدارک تعهدآور رس��می و بانکی اعم از چک ، س��فته ، برات و قراردادها با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3- اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل به شرح 

صورتجلسه تفویض گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )687999(

/ع
98
11
33
9

 آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین افزار خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3863 و شناسه ملی 10380197597    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,10,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل تعیین گردیدند: -آقای غالمحس��ین ش��کارچی به ش��ماره ملی 0940750821 به س��مت مدیرعامل ) خارج از هیئت 
مدیره ( تا تاریخ 1399,04,16انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء مشترک نایب 
رئیس هیئت مدیره آقای س��ید مس��عود صیفی حصار و مدیرعامل آقای غالمحسین شکارچی به همراه مهر شرکت معتبر 

خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )688027(

/ع
98
11
34
4

 آگهی تغییرات شرکت زعفران گل بال بین الملل 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1969 و شناسه 

ملی 10861043152    
    به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
سالیانه مورخ 1398,06,31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : - صورتهای مالی منتهی به پایان دی ماه 
1397 تصوی��ب گردید. - موسس��ه حسابرس��ی 
آفاق کاوشگران به شناسه ملی 10380152313 
به عنوان بازرس اصلی وآقای مسعود جهانگیری 
به ش��ماره مل��ی 1062676262 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 
- روزنام��ه قدس جهت درج آگهی های ش��رکت 

تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تربت حیدریه )688028(

/ع
98
11
34
5

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد خوشه طالیی 
سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10498 

و شناسه ملی 10102005531    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
س��الیانه مورخ 1398,04,09 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 -ترازنام��ه و صورته��ای مالی س��ال 1397 
مورد تصویب قرار گرفت . -2موسس��ه حسابرسی 
کارآمد حس��اب ایرانیان به شماره ثبت 23794 و 
شناس��ه ملی ش��ماره 10103907200 ب��ه نمایندگی 
آقای حس��ن علیزاده به کدملی 2269387732 به 
س��مت بازرس اصلی و آقای محمد علی محمودی با 
کدملی 0652919340 به س��مت بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )688045(

/ع
98
11
34
6

آگهی تغییرات شرکت توس اشتات 
سهامی خاص به شماره ثبت 438909 

و شناسه ملی 10380319105    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
م��ورخ  دوم(  العاده)نوب��ت  ف��وق 
1398,05,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د 
: تعداد اعضاء هیئ��ت مدیره از 5 به3 
نفرکاه��ش یافت و ماده29 اساس��نامه 

اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )687792(

عع
98
11
34
9

 آگهی تغییرات خیریه غیرانتفاعی حضرت رقیه گناباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 112 و شناسه ملی 14002921420    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,30 و نامه شماره 920,98,44716 مورخ 98,4,18 اداره بهزیستی گناباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
نش��انی موسس��ه از آدرس قبلی به آدرس جدید : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرستان گناباد ، بخش مرکزی ، ش��هرگناباد ، طالقانی ، کوچه )زمین کشاورزی ( ، 

کوچه طالقانی 17 ، پالک 4 ، طبقه همکف کدپستی 9691653564 تغییر یافت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )688024(

/ع
98
11
34
2
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 12 ربیع الثانی 1441 9 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9129 

فرهنگ و هنر

خبر

در سینما هویزه اکران شد
روایت زندگی یک طلبه در »مهدی که به دنیا آمد«

کهندل:  هنــر/  و  فرهنگ 
مســتند »مهدی که بــه دنیا 
آمد« بــه کارگردانی امیرمهدی 
حکیمی و حجت بامروت شــب 
گذشته با حضور عوامل تولید و 
عالقه مندان در پردیس سینمایی 

هویزه مشهد اکران و از پوستر این فیلم رونمایی شد.
این مستند در دو بخش جایزه ملی و  جایزه شهیدآوینی حضور دارد. 

حکیمی گفت: از همه دوستانم که کنار من بودند و ما را در ساخت این 
فیلم همراهی کردند، تشکر می کنم.

وی افزود: مدت دو سال از مهر ۹۶ تا مهر ۹۸ کنار هم بودیم و این مستند 
حاصل کار جمعی بود. 

مهدی زریفی، سوژه این مستند و طلبه ای که مبلغ دینی ناشنوایان به 
زبان اشــاره است، گفت: حدود دو سال و نیم پیش که آقای حکیمی به 
هیئت ناشنوایان آمدند، اول راضی نشدم ولی به خاطر اینکه شاید نتیجه 
کار موجب آشــنایی مردم با مشکالت ناشــنوایان شود، قبول کردم که 

مستند ساخته شود و امیدوارم اثرگذار باشد. 
حجت االسالم سیدکاظم علوی، فیلمساز و پژوهشگر سینمایی درباره این 
مستند گفت: به آقای حکیمی به عنوان طلبه ای که اثری جدی در مدیوم 

سینما ساخته است، تبریک می گویم. 
وی افزود: با دیدن این فیلم معنای بلندی به ذهنم خطور کرد و این کاری 
است که از پس طلبه ها برمی آید، فیلمساز متدین و انقالبی هم داریم ولی 
زبان طلبه فرق دارد. اگر طلبه ها وارد سینما شوند نتیجه اش فیلم خوب 

این چنینی می شود ولی متأسفانه طلبه ها وارد عرصه سینما نشده اند. 
وی خاطرنشــان کرد: می توان نام بعثت یا رسالت را هم روی این فیلم 
گذاشــت چون کاری که این طلبه انجام داد، آینه تمام نمای رســالت 

پیامبر)ص( است.
حجت االسالم  علوی اظهار کرد: کار این فیلم همچون رسالت پیامبر)ص( 

در تبلیغ دین است. 
وی یادآور شــد: اگر بزرگان تصمیم گیرنده از حوزه علمیه در این جمع 
حضور داشــتند به آن ها می گفتم که طلبه ها کارهای بزرگی می توانند 

بکنند، این فقط یک مستند بود که چنین زیبا ساخته شد. 
حجت االسالم مجتبی الهی، کارشناس دینی هم در سخنانی گفت: مهدی 
زریفی معارف دین را به زبان مصوت برای ناشنوایان بیان می کرد و مهدی 
حکیمی هم زبان تجویدی قرآن را برای نسل جوانی که چندان آشنا با 

این زبان نیست به زبان تصویر درآورد.

مســتند   فرهنگ و هنــر/ زهره کهندل 
»روزگار یک چهل ســاله« بــه کارگردانی امین 
قدمی و تهیه کنندگی وحید چاووش مســتندی 
اجتماعــی- اقتصادی و محصول مرکز مســتند 
ســوره حوزه هنری است. این مستند با موضوع 
مفاسد اقتصادی و چگونگی شکل گیری آن تولید 
شده که ساخت آن دو سال زمان برده است. این 
مستند تحقیقی افشــاگرانه با هدف تحلیل یک 
چالش بزرگ، ارائــه راهکارهایی برای جلوگیری 
از مفاســد اقتصادی و بهبود وضعیت نامناسب 

اقتصادی کشور ساخته شده است.
مســتند »روزگار یــک چهل ســاله« در بخش 
مســتندهای بلند جشــنواره »سینماحقیقت« 
حضور دارد و در سالن های این جشنواره که 1۸ 
تا 25 آذر ماه در تهران برگزار می شود، روی پرده 
می رود. امین قدمی درباره جدیدترین ساخته اش 
به خبرنگار ما می گوید: این مستند به دنبال یافتن 
ریشه ها و عوامل فساد سیستماتیک است و درباره 
اقشار مختلف مردمی است که درگیر این موضوع 
هســتند، چون نتیجه فســاد اقتصادی به آن ها 
مربوط می شود. شاید خودشــان درگیر رشوه و 
رانت نباشند ولی نتیجه اتفاقی که در حوزه فساد 

اقتصادی رخ می دهد به آن ها مربوط می شود.
وی اضافه می کند: ما برای ســاخت این مستند 
سراغ قشرهای مختلف رفتیم و با آدم های مختلف 
حرف زدیم. در این مســتند گفتیم که هر کسی 
باید گامی بردارد تا مطالبه عمومی و فشار افکار 
عمومی، دولتمردان را وادار به پاسخگویی و اصالح 

ساختارها بکند.
کارگردان این مســتند درباره برنامه ریزی برای 
ساخت فیلمش توضیح می دهد: ابتدا می خواستیم 
درباره قاچاق کاری انجام دهیم چون قاچاق تولید 
ملــی را به خطــر می اندازد و موجــب افزایش 
بیکاری می شــود. منظورمان هم قاچاق کولبرها 
در کردســتان یا قاچاق ســوخت در سیستان و 
بلوچستان نبود بلکه منظور ما قاچاق به صورت 
سیســتماتیک و کالن بود که از مبادی رسمی 
با یک امضــا یا رانت انجام می شــود، این اتفاق 
نمی افتاد مگر اینکه رشوه یا رانت اطالعاتی وجود 

داشته باشد. 
وی با بیان اینکه آن قدر موضوع گسترده شد که 
تولید آن دو سال طول کشید، خاطرنشان می کند: 
سعی کردیم که موضوع را تقسیم بندی کنیم. در 
میانه راه تحقیقاتی اطالعات بدست آمده درباره 
این موضوع، مرا بیشتر ناامید می کرد. خسته شدم 
و تصمیم گرفتم که کار را رها کنم ولی با تشویق 
وحید چاووش، تهیه کننده کار که می گفت این 
وظیفه ماســت و هر کسی باید کاری کند، پروژه 

را ادامه دادم. 

  ضرورت ایجاد مطالبه مردمی
قدمی با بیان اینکه در تقســیم بندی موضوع به 
اینجا رسیدیم که مبارزه با فساد را از چند جهت 
بررســی کنیم، می گوید: در بحث مبارزه با فساد 
چند بخش درگیر ماجرا هستند. یکی سازمان های 
دولتی که مسئول مبارزه با فساد هستند و تکلیف 
قانونی دارنــد. دوم مطبوعات کــه رکن چهارم 
دموکراســی به شــمار می روند و در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته، کار قوه قضائیه را مطبوعات 
انجام می دهند. بخش دیگر بانک مرکزی است که 
ارزش پول ملی و روابط مالی در کشور را سامان 
می دهد و چهارمین مورد، تشکل های مردم نهاد 
است. با این چهار دسته تقسیم بندی، موضوع را 

در مستند بررسی کردیم.
وی اضافــه می کند: نتیجه تحقیقات ما به اینجا 
رسید که اگر مطالبه از سوی مردم اتفاق نیفتد، 
از سوی مســئوالن هیچ اتفاقی نمی افتد. زمانی 
که فیلم را ســاختیم دو ســازمان مردم نهاد در 
حوزه مبارزه با فساد کار می کردند، یکی سازمان 
مردم نهاد »شفافیت در ایران« و دیگری سازمان 

»دیده بان شفافیت«.

این مستندســاز توضیح می دهــد: این مطالبه 
مردمی می تواند موجب اصالح ســاختارها شود، 
چون مطبوعات در کشــور ما دسترسی آزاد به 
اطالعات ندارنــد و بانک مرکزی تبدیل به قلک 
دولت شــده است و هیچ تعهدی به حفظ ارزش 
پــول ملی ندارد. ســازمان های دولتــی هم کار 
کارمندی می کنند و فســاد آن قدر وارد سیستم 
شده که اگر آن ســازمان بخواهد با فساد مبارزه 
بکند باید با خودش مبارزه کند. در این بین مردم 

می مانند که بهتر است از طریق تشکل های مردم 
نهاد، مطالبه قانونی داشته باشند. 

  راه حل رفع مشکالت، غر زدن نیست
وی با بیــان اینکه ســاخت این مســتندهای 
آگاهی بخــش و مطالبه آفرین می تواند به مبارزه 
با فســاد کمک کند، می گویــد: وضعیت کمی 
ناامیدکننــده اســت و زمانی کــه وارد موضوع 
می شــوید به خودتان می گوییــد اصالً می توانم 
کاری بکنم؟ حاال چند فیلم ساخته شد، بعد چه 
می شــود؟ اما واقعیت این است که حرکت های 
کوچک اتفاقات بــزرگ را رقم می زنند. تغییرات 
اجتماعی هیچ کدام یکباره اتفاق نمی افتد بلکه با 
صداهای کوچک شروع  و کم کم موج آن گسترده 

می شود.
ایــن کارگردان کــه در تحقیقاتش با تشــکل 
مردم نهاد »شفافیت برای ایران« آشنا شده، یادآور 
می شود: این تشــکل را عده ای از دانشجویان راه 
انداختند که حرکت آن ها در بین دیگر دانشجویان 
هم دامنه دار شــده است. آن ها باور داشتند که با 
غر زدن کاری درست نمی شود و راه حل مشکالت 

کشور، غر زدن نیست.
وی ادامه می دهد: قانون و کارشناســی مفاســد 
اقتصادی در کشور ما دارای ضعف است و فرهنگ 
عمومی مبارزه با فســاد هم وجود ندارد. عده ای 
نیز به این کار تشــویق می کنند یعنی اگر جایی 
کارتان را با رشــوه راه بیندازید، از آن به زرنگی 
تلقی می شود. به همین دلیل در نیمه راه ناامید و 
افسرده بودم و برای ساخت این فیلم فکر می کردم 
دارم کار بیهــوده ای انجام می دهــم تا اینکه به 
بچه های تشکل »شفافیت برای ایران« رسیدم و 
فهمیدم که حرف ها و قدم های کوچک می تواند 
اثرگذار باشد و مطالبه و پاسخگویی را در پی دارد.
کارگردان »روزگار یک چهل ســاله« با تأکید بر 
اینکه هر فردی در جامعه، سهم و اثری دارد و من 
به عنوان مستندساز سهم خودم را با ساخت یک 
مستند ایفا کردم، عنوان می کند: وقتی می بینید 
کارشــناس و مسئول هم دارند غر می زنند، پس 

چه کسی باید مشکل را حل کند؟
قدمی می گوید: مفاســد اقتصادی ریشه تاریخی 
عجیبی در فرهنگ مردم ما دارد. تغییر فرهنگ 
خیلی زمانبر اســت و اراده می خواهد. وقتی این 
اراده از بــاال اتفاق نمی افتد باید در ســطح مردم 
مطالبه گری رخ دهد. در تحقیقات ما، ریشه های 
فســاد به پهلوی و قاجار می رسید یعنی مسئله 
ریشه داری است. وقتی مسئله فساد را در این برهه 
بررسی کردیم دیدیم که فساد دولت های قبلی به 

دولت جدید منتقل و اضافه می شود. 
وی با بیان اینکه فرهنگ رشــوه و رانت به غولی 
بدل شده که شکست آن دشوار است، خاطرنشان 
می کند: در چنین شــرایطی مطالبه از پایین و 
از سوی مردم الزم اســت. این مطالبه دو شکل 
دارد یا اینکه بــه خیابان ها بریزند، عده ای از این 
فضا سوءاستفاده کنند و مطالبه گری بی نتیجه و 
خسارت زا شــود یا اینکه مطالبه گری به صورت 
قانونی و جمعی انجام شود. تاریخ نشان داده که 

حرکت های پیوسته و منطقی مؤثرتر هستند.
وی دربــاره تولید ایــن مســتند 77 دقیقه ای 
می گوید: بخشی از این مستند پژوهشی به صورت 
کتابخانه ای انجام شده و کتاب »سرطان اجتماعی 
فســاد« نوشته پروفســور فرامرز رفیع پور، اثری 

راهگشا در مسیر تحقیقاتی ما بود.
قدمــی یادآور می شــود: در حــال حاضر این 
مســتند را به جشــنواره فیلم فجر فرستادیم 
که اگر پذیرفته شــود، در زمان جشنواره فجر 
نمایش داده خواهد شد. همچنین این مستند 
در شــورای هنر و تجربه پذیرفته شــده و در 
برنامه اکران قــرار گرفته که امیدواریم پس از 
جشنواره فیلم فجر در اکران های هنر و تجربه 

باشد.

برش

تاریخی  ریشه  اقتصادی  مفاسد   
عجیبی در فرهنگ مردم ما دارد. 
تغییر فرهنگ خیلی زمانبر است و 
اراده می خواهد. وقتی این اراده 
از باال اتفاق نمی افتد باید در سطح 

مردم مطالبه گری رخ دهد

گفت و گو با کارگردان مستند »روزگار یک چهل ساله«

جست وجو برای یافتن ریشه های فساد

نوبت دوم   1398/10/03صفحه 12   1398/09/18

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم آذر نظريان جامى به شماره ملى 0732374324 احدى از ورثه 
ــنامه 107 مالك  ــماره شناس ــوم غالمعلى نظريان جامى فرزند غالم نبى به ش مرح
ــهد به  ــالك 1589 فرعى از 166- اصلى بخش 13 مش ــدانگ يكباب منزل پ شش
استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند 
ــند مالكيت  ــت س مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس
ــدانگ يكباب منزل به شماره پالك 1589 فرعى از 166- اصلى واقع در تربت  شش
ــد بعلت  ــهد، كه متعلق به مرحوم غالمعلى نظريان جامى ميباش جام بخش 13 مش
ــت. با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت اوليه  جابجائى مفقود گرديده اس
ــماره 2/954420 ذيل ثبت 15344 صفحه 305 دفتر 114 به نام وى صادر و  بش
تسليم گرديده است دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 
ــبت به  ــه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس آيين نام
ــند مالكيت نزد خود است  ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست  ــتى ظرف 10 روز از تاريخ انتش بايس
ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است  ــند مالكيت يا سند مالكيت رس اصل س
ــند  در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارايه س
مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به 

متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9811318
تاريخ انتشار: 1398/09/18

مالك فعلى: غالمعلى نظريان جامى فرزند غالم نبى بشماره شناسنامه 107
نوع ملك: منزل

اداره ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــماره 139860306010002506-1398/09/13 هيات اول موضوع  ــر راي ش براب
ــاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم  ــد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرف در واح
مريم علي پور كهنه قوچان فرزند حبيب بشماره شناسنامه 2943 صادره از قوچان 
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 173,68 مترمربع  در قسمتى از پالك1088 
ــاحت150 متر مربع) و قسمتى ازپالك يك اصلى(مساحت  فرعي ازيك  اصلي(مس
ــر مربع) بخش دو قوچان واقع در اراضى يعقوب آباد  خريداري از مالك  23,68 مت
رسمي مشاعى متقاضى (پالك 1088 فرعى از يك اصلى ) و از محل مالكيت بنياد 
ــت.لذا به منظور  ــالمى(پالك يك اصلى ) محرز گرديده اس ــتضعفان انقالب اس مس
ــود در صورتي كه  ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش ــالع عموم مرات اط
ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند  ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض، دادخواست خود  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
ــورت انقضاي مدت مذكور و  ــت در ص را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد9811351.كالسه 

1397114406010000124
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/10/03

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــماره 139860306010002485-1398/09/12 هيات اول موضوع  ــر راي ش براب
ــاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  ــد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرف در واح
ــعود حسامي گوجه فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 0860346110 صادره  مس
از قوچان در ششدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 94,43 مترمربع  در قسمتى 
ــه جانقلى و  ــان  واقع در اراضى كالت ــى بخش دو قوچ ــماره 168 اصل ــالك ش از پ
ــت.لذا به منظور  ــعلى عزيز فرخانى  محرز گرديده اس ــل مالكيت آقاى عباس از مح
ــود در صورتي كه  ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش ــالع عموم مرات اط
ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند  ــخاص نسبت به صدور س اش
ــليم و  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض، دادخواست خود  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
ــورت انقضاي مدت مذكور  ــت در ص ــه مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس را ب
ــد9811352    ــند مالكيت صادر خواهد ش ــدم وصول اعتراض طبق مقررات س و ع

1398114406010000135.
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/10/03

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــماره 139860306010002494-1398/09/12 هيات اول موضوع  ــر راي ش براب
ــاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س
ــات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم  ــد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرف در واح
ــماره شناسنامه 8 صادره از در ششدانگ  ــتمي مقدم فرزند محمدقلي بش زينب رس
ــمتى از پالك شماره يك  ــاحت 333,02 مترمربع  قس ــاختمان به مس يك باب س
ــمي آقاي محمد  ــى بخش يك قوچان  خريداري از مالك رس ــى از 4183 اصل فرع
صالح صفرى دوست آبادى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتي كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.

ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاي مدت مذك بديهي اس
سند مالكيت صادر خواهد شد9811353.كالسه 1398114406010000184

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/09/18
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/10/03

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سندرسمى

ــن تكليف وضعيت  ــاده 13 آيين نامه قانون تعيي ــاده 3 قانون وم ــى موضوع م آگه
ــواد 1و3 قانون  ــتور م ــمى . نظربه دس ــاختمانهاى فاقد سندرس ثبتى واراضى وس
ــمى مصوب  ــند رس ــاختمان هاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س

1390/9/20متقاضيانى كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد 
ثبتى زبرخان مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى صادر 
گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد.  1- امالك متقاضى: واقع 
ــى ابراهيم آباد پالك 9 اصلى بخش 14 زبرخان تصرفات مالكانه بالمعارض  دراراض
ــه 1398144060010006  ــى آقاى/خانم مزرعه پاك خاوران پرونده كالس متقاض
ــمتى ازپالك 9  ــاحت 211848 مترمربع درقس دريك قطعه زمين مزروعى به مس
ــت.  2- امالك  ــى بخش 14 زبرخان ازمالكيت خود متقاضى محرز گرديده اس اصل
ــش 14 زبرخان تصرفات  ــم آباد پالك 9 اصلى بخ ــى: واقع دراراضى ابراهي متقاض
مالكانه بالمعارض متقاضى كالسه 139811440600100019 مزرعه پاك خاوران 
ــمتى  ــاحت 246891 مترمربع درقس ــك قطعه باغ وزمين متصل به آن به مس دري
ــود متقاضى محرز گرديده  ــالك 9 اصلى بخش 14 زبرخان از محل مالكيت خ ازپ
است. لذا به موجب ماده 2قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــى در دو نوبت به فاصله  ــه مربوطه اين آگه ــمى وماده 12آيين نام ــند رس فاقد س
ــار در شهرها منتشر و درروستا ها راى  15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتش
ــند مالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس هيئت الصاق تا در صورتى كه اش
ــه مدت دو ماه  ــار اولين آگهى ب ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
ــرف مدت يك ماه از  ــيد ظ ــليم و پس از اخذ رس ــراض خود را به اين اداره تس اعت
ــى  تقديم نمايند ودر  ــود را به مراجع قضاي ــت خ ــليم اعتراض ،دادخواس تاريخ تس
ــت  ــت و بديهى اس اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
ــند مالكيت  در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س
ــد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود  صادر خواهد ش
برابرماده13آيين نامه مذكور پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدود مراتب را 
در اولين آگهى نوبتى وتحديد حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رساند ونسبت 
به امالك در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود 

را بصورت اختصاصى منتشر مى نمايد.9810609
تاريخ انتشار نوبت اول:  98/09/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 18 /98/09

سيد حسن پورموسوى -رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى حوزه ثبت تايباد

ــاختمان هاى  ــواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س ــتور م نظر به دس
ــند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيان كه در هيئت موضوع ماده  فاقد س
ــتان تايباد مورد  ــهد واحد ثبتى شهرس ــتقر در بخش 14 مش يك قانون مذكور مس
ــيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأى الزم صادر گرديده جهت  رس

اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ــكورى فرزنه ئى به شناسنامه شماره 692 كدملى 0748647120  آقاى رحمان ش
ــاحت 281/35  ــدانگ يكباب منزل به مس ــاد فرزند نورمحمد در شش ــادره تايب ص
ــمتى از مالكيت مرحوم  ــى قس ــى از 250 اصل ــماره 683 فرع ــع پالك ش مترمرب
عبدالرزاق غفارى سهم االرثى خليل – جليل احمد- مصطفى- فوزيه و ماريه غفارى 

و قسمتى از پالك كالسه 97-605
ــاختمان هاى فاقد  لذا بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــند رس س
ــار در شهرها منتشر و در روستاها رأى هيئت  از طريق روزنامه محلى و كثيراالنتش
الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد 
از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و 
گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات 
ــت و در صورتى كه اعتراض در مهلت  ــت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس ثب
ــت به دادگاه عمومى محل  ــى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس قانون
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.9810664
تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/3

تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/18
رئيس ثبت اسناد وامالك تايباد- غالمرضا آقازاده

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى حوزه ثبت تايباد

ــاختمان هاى  ــواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س ــتور م نظر به دس
ــند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيان كه در هيئت موضوع ماده  فاقد س
ــتان تايباد مورد  ــهد واحد ثبتى شهرس ــتقر در بخش 14 مش يك قانون مذكور مس
ــيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأى الزم صادر گرديده جهت  رس

اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
خانم توران غفورى به شناسنامه شماره 8392 كدملى 0748423532 صادره تايباد 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 161/4 مترمربع پالك  فرزند عيدى محمد در شش
ــت مرحوم فقيرمحمد  ــمتى از مالكي ــماره 695 فرعى از 250 اصلى از محل قس ش

عليخانى (سهم االرثى رحمت عليخانى) و قسمتى از پالك كالسه 97-298
ــاختمان هاى فاقد  لذا بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــند رس س
ــار در شهرها منتشر و در روستاها رأى هيئت  از طريق روزنامه محلى و كثيراالنتش
الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد 
از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و 
گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات 
ــت و در صورتى كه اعتراض در مهلت  ــت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس ثب
ــت به دادگاه عمومى محل  ــى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس قانون
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.9810665
تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/3

تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/18
رئيس ثبت اسناد وامالك تايباد- غالمرضا آقازاده

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى حوزه ثبت تايباد

ــاختمان هاى  ــواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س ــتور م نظر به دس
ــند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيان كه در هيئت موضوع ماده  فاقد س
ــتان تايباد مورد  ــهد واحد ثبتى شهرس ــتقر در بخش 14 مش يك قانون مذكور مس
ــيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأى الزم صادر گرديده جهت  رس

اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ــماره 535 كدملى 0681720778 صادره  ــنامه ش ــيدپرويز ابدى به شناس آقاى س
ــدانگ دو باب مغازه و محوطه به آن به مساحت  ــيدعباس در شش بجنورد فرزند س
ــمتى از  ــى از 250 اصلى از محل قس ــماره 550 فرع ــع پالك ش 138/45 مترمرب
ــى از مرحومين حجى محمد فدائى و حجى  ــهم االرثى فضل احمد فدائ مالكيت س

نساء محمدپرست و قسمتى از پالك كالسه 93/404
ــاختمان هاى فاقد  لذا بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــند رس س
ــار در شهرها منتشر و در روستاها رأى هيئت  از طريق روزنامه محلى و كثيراالنتش
الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد 
از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و 
گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات 
ــت و در صورتى كه اعتراض در مهلت  ــت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس ثب
ــت به دادگاه عمومى محل  ــى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس قانون
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.9810666
تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/03
تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/18

رئيس ثبت اسناد وامالك تايباد- غالمرضا آقازاده
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