
»کارن« در »روز بلوا«
بهروز شــعیبی بــا انتشــار تصویری در 
کنــار »کارن همایونفــر« همکاری اش 
با ایــن آهنگســاز در جدیدترین پروژه 
ســینمایی اش به نام »روز بلوا« را اعالم 
کرد. شعیبی در توضیح این تصویر نوشته 
است:»روز بلوا با موسیقی کارن همایونفر  
عزیز کامل می شود. بسیار از این همکاری 
مفتخر و خوشــحالم. خدا رو شکر بعد از فیلم های قبلی که دوست خوب و 
هنرمندم بهزاد جان عبدی موسیقی زیبایی برایشان ساخت، حاال هم کنار یک 

آهنگساز بزرگ و دوست داشتنی قرار گرفتم«.

چی بگم آخه!
داریوش فرضیایــی یا همان عمو پورنگ 
با انتشــار فیلمــی از آب گرفتگی معابر 
عمومی در اهواز در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: »اهواز و آبادان رو دریابیم، هرچند 
خودمــون هم هر روز، این هــوای آلوده 
تهران رو داریم. چی بگم آخه، فقط بلدیم 
مدارس و دانشگاه ها رو تعطیل کنیم تازه 
تو اخبار هم شــنیدم که باید تهران رو تخلیه می کردیم، یعنی به یه راه حل 
درست و تخصصی برای حل این معضل نرسیدیم! با این وضعیت ظاهراً نفس 

کشیدن رو باید تعطیل کنیم«.

مسئوالن ببخشند!
پروانــه  توییتــری  پســت  آخریــن 
تهران در  نماینده مردم  سلحشــوری، 
مجلس، حســابی در فضــای مجازی 
حاشیه ساز شده است. خانم نماینده که 
خودش یک پا مسئول به حساب می آید 
در انتقاد از مسئوالن نوشته است:» گناه 
مردم خوزستان چیست؟ نه آب سالم، 
نه هوای ســالم، نه مدیریت توانمند و دلسوز. مسئوالن به خود بیایید«. 
کاربران هم در واکنش به این پســت، هشتگ مربوط به نام این نماینده 
را داغ کرده اند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشــر شــده توسط 
کاربران را می خوانید:»ما مردم از شما عذرخواهی می کنیم... شاید خانم 
سلحشــوری داره تو آینه با خودش صحبت می کنه... ببخشــید ما چهار 
سال نماینده بودیم هیچ کار نکردیم... ما از طرف مردم به خاطر کم کاری 

از مسئوالنی نظیر خانم سلحشوری عذر می خوایم«.

خبر خوب محیط زیستی
حجت نیکی ملکــی -فعال مجازی- با 
از کارخانــه »کربن  انتشــار تصویری 
بارد« در صفحه توییترش نوشت:»خبر 
خوب محیط زیســتی در میان آلودگی 
هوای این روزها. با سرمایه گذاری ستاد 
امــام، کارخانه کربن  اجرایی فرمــان 
بارد برای تبدیل دی اکســید کربن به 
مــواد صنعتی افتتاح شــد. این کارخانه مانع ورود ســاالنه 40 هزار تن 
دی اکسید کربن پاالیشگاه تهران به هوای تهران می شود. یعنی معادل 2 

میلیون متر مربع درختکاری«.

 کیان راد هر چند رســانه هایی مثل »نیویورک تایمز«، 
»اشــپیگل« و... بارهــا دولت آمریکا را به جاسوســی از 
مردم سرتاســر جهان محکوم کرده بودند، اما نخستین 
بار سایت »ویکی لیکس«، ســندهای رسمی جاسوسی 
نهادهای امنیتی آمریکا از مردم جهان را رو کرد. آن زمان 
مشخص شد که آمریکا عالوه بر شبکه های اجتماعی، از 
طریق بازی های کامپیوتری آنالین هم اطالعات شخصی 
مردم را ذخیره می کند. دولتمردان آمریکایی اگرچه بارها 
اتهام های مربوط به جاسوســی را رد کرده اند، اما اسنادی 
که رســانه های بزرگ غربی ارائــه داده اند، آن قدر معتبر 
است که دولتمردان هیچ جوره نتوانسته اند افکار عمومی را 
قانــع کنند. تا همین چند وقت پیش هم »فیس بوک« و 
»توییتر« در مورد جاسوســی و همکاری با دولت آمریکا 
در زمینه سرقت اطالعات شخصی، حسابی زیر فشار افکار 
عمومی و رسانه ها قرار داشتند، اما پس از اینکه مشخص 
شد بزرگ ترین همکار نهادهای امنیتی ایاالت متحده در 
جاسوسی، شرکت »گوگل« است، موج انتقادها دامن این 
شرکت بزرگ فناوری را گرفت تا فیس بوک و توییتر بتوانند 

حتی برای چند روز هم که شده، نفسی چاق کنند!

  فرودگاه شیکاگو
»دکترمسعود سلیمانی« را یادتان می آید؟ همان دانشمند 
معروف ایرانی که با دعوت یک مؤسســه آمریکایی برای 
انجام پروژه تحقیقاتی راهی آمریکا شده بود، اما به محض 
ورودش به خاک این کشــور، توســط مأمــوران امنیتی 
بازداشت شده بود. آقای دکتر که همین چند هفته پیش 
پس از چندین ماه آزاد شــده و به کشورمان برگشت در 
بخشی از مصاحبه اش با صداوسیما ماجرایی را شرح داد که 
برق را از سرخیلی ها پراند. دکتر سلیمانی در این مصاحبه 
جنجالی گفته بود: هنگام خــروج از هواپیما در فرودگاه 
شیکاگو، چند نیروی پلیس ویژه او را بازجویی می کنند. 
نیروهای امنیتی پس از انجام بازجویی، تلفن همراه دکتر 
ســلیمانی را از او می گیرند و ادعا می کنند باید مطمئن 
شــوند این تلفن همراه برای خود دکتر اســت و وسیله 
جاسوسی نیست. دکتر سلیمانی در ادامه می گوید: پلیس با 
ورود به بخش تنظیمات، تصویر کد آی. دی گوشی را برای 
نهاد خاصی می فرستد و پس از مدتی اعالم می شود گوشی 
در چند روز گذشته همراه دکتر سلیمانی نبوده و متعلق 
به دکتر نیست! اگر برایتان سؤال شده که نیروهای امنیتی 
آمریکا چطور می توانند از طریق آی.دی تلفن همراه، تمام 
اطالعات مربوط به مالــک آن را بریزند روی دایره، باقی 

مطلب را بخوانید.

  سازمان جاسوسی آمریکا!
رســانه های تندرو آن  طرف »آژانس امنیت ملی آمریکا« 
را »سازمان جاسوســی ایاالت متحده« صدا می زنند. این 
سازمان زیر نظر وزارت دفاع آمریکا فعالیت می کند و کار 
اصلی اش بررسی راه های ارتباطی و مخابراتی در آمریکا و 
جهان است.آمریکایی ها مدعی اند آژانس امنیت ملی این 
کار را برای تأمین امنیت و جلوگیری از نفوذ کشــورهای 
مختلف به سرویس های اطالعاتی آمریکا انجام می دهند 
به همین خاطر وقتی رســانه ها از دسترسی مأموران این 
سازمان به تمام راه های ارتباطی و مخابراتی جهان گالیه 
می کنند، آژانس امنیت ملی از طریق همین ادعا ماجرا را 

دوخت و دوز می کند.

  کدهای امنیتی
آژانس امنیت  ملی در حال حاضر تمرکز اصلی اش را روی 

تجزیه و تحلیل کلیه خطوط مخابراتی، سیستم عامل های 
تلفن همراه -مثل اندروید- و موتور های جست و جو گذاشته 
اســت. بهانه این سازمان برای تجزیه و تحلیل این حجم 
از اطالعات جهانی هم برقراری امنیت شــبکه اطالعات و 
زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی در خود آمریکاست، اما 
رسانه های بزرگی مثل اشپیگل می گویند حجم اطالعاتی 
که در آژانس بررسی می شود به قدری زیاد است که باید 
آژانس امنیت ملی آمریکا را اصلی ترین و بزرگ ترین مرجع 

جاسوسی از مردم در سراسر جهان بدانیم.
البته ناگفته نماند شــرکت های حوزه فناوری هیچ وقت 
حاضر نیستند خودشــان را به دردسر بیندازند و به طور 
مستقیم با مأموران امنیتی آژانس ارتباط برقرار کنند، به 
همین خاطر طبق توافق های از پیش تعیین شده، برخی 
از راه های امنیتی نفوذ به حریم خصوصی کاربرانشــان را 
بــاز می گذارند تا آژانس بتواند اطالعــات مورد نیازش را 
استخراج کند. طبق آخرین آماری که رسانه ها ارائه داده اند، 
آژانس داده های بیــش از ۹0 درصد مردم در جهان را در 
دســت دارد. عالوه بر این، ۹۵ درصــد از مکالمات روزانه 
مردم را شنود کرده و به اطالعات ۹۹ درصد مردم آمریکا 

دسترسی دارد.

  شنود تماس های خانم »مرکل«
شاید پیش خودتان فکر کنید تمام این موضوعات ساخته 
ذهن رسانه های ضدآمریکایی است، اما سال 2013 آژانس 
امنیت ملی آمریــکا در اقدامی عجیب و غریب جزئیات 
مکالمات تلفنی 10 سال آنگال مرکل، صدراعظم آمریکا 
را لو داد. چند صباح بعد هم مشــخص شــد که نه فقط 
تماس های سیاسی مرکل، بلکه تماس های شخصی او هم 
مدت ها توســط آژانس امنیت ملی آمریکا شنود می شده 
اســت! هنوز موج اعتراض آلمانی ها نسبت به این ماجرا 
نخوابیده بود که رسانه ها اعالم کردند آژانس ملی امنیتی 
آمریکا عالوه بر مرکل، مکالمات 3۵ سیاستمدار تراز اول 

جهان را هم شنود می کرده است!
نشــریه آلمانی »اشــپیگل« همان زمان در یک گزارش 
مفصــل جزئیات دسترســی آمریکایی ها بــه داده های 
تلفن همراه در سرتاسر دنیا را فاش کرد. اگرچه آلمانی ها آن 
زمان نتوانستند نحوه دسترسی آژانس به اطالعات شخصی 
سیاستمدارهایشان را پیدا کنند، اما براساس تحقیقاتشان 
مشخص شد آژانس به اصلی ترین اطالعات شخصی افراد 
از جمله فهرســت مخاطبین، پیام کوتاه، یادداشــت ها و 

اطالعات موقعیت مکانی دسترسی دارد.
هرچند در آن زمان اعتراض ها حسابی نسبت به جاسوسی 
آژانس امنیت ملی آمریکا از سیاســیون و مردم سرتاسر 
جهان باال گرفت، اما تقریباً هیچ کس نتوانست جلوی این 

سازمان امنیتی را بگیرد.

  اظهار به جاسوسی
مدت ها پس از ماجــرای لو رفتن تماس های مرکل، یک 
کارمند قدیمی شرکت گوگل اعالم کرد که بخش زیادی 
از جاسوسی های آژانس امنیت ملی آمریکا از طریق شرکت 
»گوگل« صورت می گیرد. این کارمند افشــاگر توضیح 
داده بود که گوگل کدهای برنامه نویســی مشــخصی را 
در سیســتم عامل های اندروید کار می گــذارد تا آژانس 
بتواند به تلفن های همراه افراد نفوذ کند. حاال حســابش 
را بکنید براســاس آخرین آمار، تقریباً نیمی از مردم دنیا 
از سیستم عامل اندروید استفاده می کنند و بیشتر از ۹0 
درصد آن ها هم امور روزمره شان را با موتور جست وجوگر 
گوگل انجام می دهند. این یعنی گوگل بهترین گزینه برای 

دسترســی به اطالعات شخصی افراد به حساب می آید و 
آژانس امنیت ملی آمریکا هم به همین خاطر بخش بزرگی 
از پروژه جاسوســی اش را از طریق همین شــرکت پیش 

می برد. 
اگر هنوز هم فکر می کنید این ماجرا خیالبافی رسانه ای 
است، بد نیست بدانید سخنگوی شرکت گوگل مدت ها 
پیش زیر فشــار رســانه ها اعالم کرده ماجرای بارگذاری 
کدهای برنامه نویســی خاص در سیســتم عامل اندروید 

صحت دارد.

  پروژه »والت وی«
پس از افشاگری بزرگ »ویکی لیکس« علیه آژانس امنیت 
ملی آمریکا در سال 2017 مشخص شد تنها همکار این 
سازمان در جاسوسی، گوگل نیست و سازمان »سیا« هم از 
طریق پروژه »والت وی« جزئیات داده های رد و بدل شده 
در شبکه اینترنت، پیام رسان های مشهور مثل واتس آپ و 
تلگرام، انواع تلفن های هوشمند، سیستم عامل های موبایلی 
و رایانه ای، تلویزیون های هوشمند و دیگر پلتفرم ها را در 
اختیار دارد. حتی هم اکنون اگر به ســایت ویکی لیکس 
مراجعه کنید، می توانید با یک جســت وجوی ســاده، 
گزارش مفصل این وبســایت از جزئیات همکاری سیاه و 
آژانس امنیت ملی آمریــکا را پیدا کنید. ویکی لیکس در 
ایــن گزارش، راه های اصلی جاسوســی آژانس را به طور 
کامل شــرح داده است. بد نیست بدانید براساس گزارش 
ویکی لیکس، آژانس حتی از طریق تلویزیون های خانگی 

هم اطالعات مردم سرتاسر جهان را می دزدد!
در بخش دیگری از گزارش افشــاگرانه ویکی لیکس، این 
موضوع مطرح شده که ســازمان سیا با ساخت برنامه ها 
 ،TideCheck و نرم افزارهای مختلف مثل اپلیکیشــن
اطالعات کاربران را به راحتی در اختیار آژانس قرار می دهد.

  نسلی از انسان های احمق
کارشناسان  فضای مجازی می گویند شبکه های اجتماعی 
تقریباً دنیا را تغییر داده اند. از ساختارهای سیاسی بگیر تا 
هنجارهای فرهنگی، اقتصادی و... . مخاطبان شبکه های 
اجتماعی هم طبق آخرین برآورد ها از 3 میلیارد نفر عبور 
کرده انــد و این یعنی بخش زیادی از مردم دنیا به قدری 
به شبکه های اجتماعی وابسته شده اند که حتی نمی توانند 
زندگی بدون آن ها را تصور کنند. حاال حسابش را بکنید 
شبکه های اجتماعی که از مرزهای جغرافیایی عبور کرده اند 
و هیچ نظارتی از هیچ  کجــای دنیا روی آن ها قرار ندارد، 
تا چه انــدازه می توانند برای دولت هــای بزرگ دنیا که 
خیلی هایشان ادعای کدخدایی در دنیا را دارند، مهم باشند.

کتاب »شبکه های اجتماعی، سکوی جنگ نرم آمریکا« 
که مرکز پژوهش هــای جنگ نرم لبنــان آن را تدوین 
کرده، شاید یکی از بهترین نمونه هایی باشد که به خوبی 
مخاطبش را روشن می کند که شبکه  اجتماعی در دنیای 

امروز چطور در خدمت دولت های بزرگ قرار گرفته اند. 
این کتاب پس از توضیح روش های مختلف جاسوســی 
در شــبکه های اجتماعی و تأثیر آن ها در زندگی روزمره ِ 
ما، از آن دســته از مخاطبان که این جور حرف ها را توهم 
می دانند، سؤال می پرسد آمریکا چرا باید میلیاردها دالر 
برای اینترنت جهانی و به روز کردن سرور های شبکه های 
اجتماعــی هزینه کند؟ پس از این هــم، ماجرا را با یک 
جمله از انیشتین به پایان می رساند:»از روزی می ترسم که 
تکنولوژی از حد و مرز های قدرت همگرایی انســان فراتر 
برود و در آن زمان دنیا در برابر نسلی از انسان های احمق 

خواهد بود«.

 مجازآباد
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پیکار پیکان با شهر خودرو زخمی

 سرخ ها  دنبال 
امتیاز جمع کردن در جم

مؤثرترین های نیم فصل معرفی شدند

»دیاباته« باالتر از همه

نکونام درمیان گزینه های ایرانی استقالل

 بازگشت شاه ماهی 
به برکه آبی؟

هفتوانه

آن روزها

چرا آمریکا میلیاردها دالر برای اینترنت جهانی هزینه می کند؟

جاسوسی نرم !

چیپس، پفک و کمی کتاب! 
جمعه: بعد از 20 ســاعت بــه بندرعباس 
رســیدیم و ســریع خودمان را رساندیم به 
مسجد جامع، محل برگزاری نمایشگاه ملی 
کتاب دفاع مقدس. با مشــقت راهمان را از 
میــان گرد و خاک ها و آثار بنایی باز کردیم 
تا مواجه شویم با راه پله ای طوالنی که ظاهراً 
حکایت می کرد نمایشگاه قرار است در طبقه 

باالی مســجد در حال بازسازی راه اندازی شود! به عنوان اولین غرفه وسایلمان را 
چیدیم و بعد از آن دوری در محوطه زدیم. کامیون بارِ ناشران تهرانی تازه رسیده 
بود. سربازها کارتون های کتاب  را از قسمت بار پرت می کردند پایین تا ناشران دوان 

دوان و فریادکنان به داد کتاب هایشان برسند!
با راهنمایی مسئول مربوط به محل اسکان رفتیم. این »محل اسکان« که نوشتم 
احتماالً مؤدبانه ترین شــکل کلمات و اصطالحاتی اســت که ما و ســایر اسکان 

داده شده ها برای نامیدنش به کار بردیم! 
شنبه: روز اول نمایشگاه بــود، ولی هنوز از غرفه ها یا خالی یا در حال آماده شدن 
بودند. درهای نمایشگاه هم بسته بود. البته باز هم می بود اتفاقی نمی افتاد و احتماالً 
کسی نمی آمد! منظورم پله های طوالنی و طبقه باال بودنش نیست. تبلیغات کم، 
مسجد در حال بازسازی و نبودن عالمت، تابلو یا نشانه ای از اینکه قرار است اینجا 
نمایشگاه برگزار شود همه شان برای بی بازدیده کننده ماندن نمایشگاه کافی بود! 
افتتاحیه رسمی پس از نماز مغرب و عشا برگزار شد، مسئوالن محبت کرده، آمدند 
و همه هم از فواید کتاب و کتاب خواندن گفتند! بعد روبان را بریدند و ســری به 
غرفه ها زدند و عکسشان را گرفتند و رفتند. غرفه ما هم چند دقیقه شلوغ شد تا 

بعد از یک روز فقط یک کتاب به صورت نمادین به فروش برسانیم!
یکشنبه: دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستان را به نمایشگاه آوردند. خودتان 
قضاوت کنید که بازدیدکننده هایی در این سن و سال را می شود دشِت اول خوبی 
برای نمایشگاه به حساب آورد! خالصه صبح تا ظهر هم خبری نبود... بعدازظهر تا 
شب هم به همین منوال! ناشران به غرفه های یکدیگر می رفتند و از وضعیت موجود 
گله مند بودند. یکی شان در جواب ما که گفتیم باالخره کم کم راه میفته نمایشگاه، 
گفت: »این نمایشگاه اگه با توجه به سنش، کودک هم حساب بشه االن بعد 10 

سال باید بدو بدو کنه... اما ظاهراً راه نیفتاده هنوز«! 
دوشنبه: امروز هم مثل روز قبل دانش آموزان را آورده بودند. چند دختر نوجوانی 
که به غرفه ما آمدند، حتی اهل کتاب درسی هم نبودند چه برسد به اینکه اهل 

کتاب و کتاب باز باشند. البته خوشحال بودند که از کالس درس راحت شده اند. 
سه شــنبه: امروز از نمایشــگاه ناامید شــدیم. غرفه را رها کردیم و سری به 
کتاب فروشی های بندر زدیم. فروشگاه اول با مرد میانسالی برخورد داشتیم که از 
ناحیه دست معلول بود ولی با همین دست ها به زحمت کتاب ورق می زد و با عشق 
می خواند. فروشگاه بعدی با فروشنده جوان دانشجویی برخورد داشتیم. کتاب های 
پرفروشمان در قفسه هایش نمایان بود. بعضی از کتاب ها را به او معرفی کردیم. به 
وجد آمده بود و ناراحت بود از اینکه تبلیغات ضعیف و عدم حمایت کافی سبب 

شده هم از فعالیت های حوزه نشر و هم از نمایشگاه بی خبر بماند.
خدا را شکر با سر زدن به فروشگاه ها و گپ و گفت با کتاب بازها حالمان بهتر شد!

چهارشنبه: امروز یک سردار به همراه فردی که به نظر می رسید مسئول نمایشگاه 
و درجه دار باشــد برای دید و بازدید ســری به غرفه ها  زدند! به غرفه بغلی ما که 
رســیدند مسئول غرفه تا آمد زبان به شــکایت باز و از وضعیت اسفناک موجود 

اعتراض کند فرد لباس شخصی با ترس و لرز سردار را از منطقه خطر دور کرد!
پنجشنبه: امروز بر خالف روزهای دیگر که بیشتر وقتم سرم در کتاب هایم بود 
سری به غرفه ها زدم. نمایشگاه پر از خالی های متعدد بود. خالی از افراد، خالی از 
ناشران خوب و معروف مثل ابراهیم هادی، شهرستان ادب، به نشر، آرما، راه و... ولی 

بوفه دار کیفش کوک بود و دخلش پر.
وقتی کارها خالی از خالقیت، ابتکار، برنامه ریزی و فکر باشــد و مسئوالن مرتبط 
فقط به دنبال کارهای همایشی، نمایشی و گزارشی باشند باید هم پرفروش ترین 

محصول نمایشگاه کتاب چیپس و پفک باشد!

رابطه سپیدسرایی و فرهنگ دینی در گفت وگوی قدس با  دکترهادی منوری

شعر سپید مذهبی باید به هیئت ها و مساجد برود

به یاد »من یار مهربانم ...«

قدس زندگی: سرطان مدت ها پیش هشدارهایش را داده بود. معالجه چه در 
ایران و چه در آمریکا افاقه نکرده بود. »یمینی شــریف« فهمیده بود درافتادن 
با ســرطان، آن هم در 70 ســالگی از او برنمی آید، اما این جور هم نبود که 
زندگی، کار و فعالیت را بوسیده و کنار گذاشته باشد تا روزی که مرگ سالم 
کند و بگوید: چمدانت را ببند! گفته اند تا پیش از 28 آذر ســال 1368 حتی 
در بیمارستان که بستری بود، دستنوشته هایش را روی تخت کنار هم ردیف 
می کرد، خودش روی زمین می نشست تا آخرین کتابش را زودتر برای چاپ 

آماده کند.
وقتی برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه شده بود تا ادبیات بخواند، در ایران 
چیزی به نام ادبیات کودک وجود نداشــت. اصــاًل خیلی از اهالی ادبیات، 
پرداختن به ادبیات کودکان را برای خودشان کسر شأن می دانستند. عباس 
یمینی شریف، شاعِر »من یار مهربانم / دانا و خوش زبانم ...« اما به کودکان 
و ادبیاتی که به آن نیاز داشــتند، این گونه فکر نمی کرد. همین موجب شد 
برای رســاله دوره دکترایش موضوع ادبیات کودکان را پیشــنهاد کند که 
البته مورد موافقت قرار نگرفت. یمینی شــریف درعوض توانست نخستین 
مجله ویــژه کودکان ایران با نــام » بازی کودکان« را به مدیر مســئولی 
»ابراهیم نبی« منتشر کند. حاال هر لقبی که می خواهید به او بدهید: پدر 
شــعرکودکان، بنیان گذار ادبیات کودکان، نقطه عطف شعر کودک و... . اما 
یادتان باشد که این شاعر تا آخر عمر به کودکانه های ادبی و در واقع کودک 

ادیب درونش وفادار ماند. 
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امین غالم نژاد: هفته شــانزدهم لیگ برتــر یا به نوعی 
نخســتین هفته نیم فصل دوم لیگ برتــر عصر امروز 
استارت می خورد و ســه تیم مدعی استقالل، سپاهان 
و پرســپولیس در نخســتین روز این هفتــه به مصاف 
حریفانشان می روند. فشردگی امتیاز ها در باالی جدول به 
گونه ای است که هر لحظه امکان دارد صدرنشین جابه جا 
شود و این موضوع بر حساســیت بازی ها می افزاید. در 
ادامه مروری داریم بر مهم ترین بازی های هفته شانزدهم 

لیگ برتر فوتبال.

فرصت پرسپولیس برای صدرنشینی موقت
پارس جنوبی یکــی از تیم های خوب لیگ برتر اســت 
که در ادواری که در لیگ حضور داشــته همواره حریف 
سرســختی برای مدعیان بوده اســت، اما در این فصل 
شرایط بر وفق مراد این تیم پیش نرفته و مشکالت مالی 
سبب شد تا هفته گذشته فراز کمالوند، سرمربی این تیم 
از سمت خود کنارگیری کند، حتی مدیرعامل این تیم 
هم اســتعفا داد تا پارس جنوبی در مقابل پرسپولیس 
اصاًل شرایط مناسبی نداشته باشــد. حاال مردان جمی 
که هفته هاســت رنگ پیروزی را ندیده اند، باید مقابل 
پرسپولیســی به میدان بروند کــه در هفته های اخیر 
پیروز از زمین خارج شده و در این بازی هم برای کسب 
چهارمین پیروزی پیاپی و کســب صدر جدول پای به 
میدان می گذارد. به نظر مردان کالــدرون در این بازی 
کار سختی برای کسب سه امتیاز نداشته باشند و شاید 
غیرت و تعصب بازیکنان پارس جنوبی و عشــقی که به 

هوادارانشان دارند تنها سد پرسپولیس در این راه باشد.

مأموریت حفظ صدر با کنترل از راه دور
در حالی در آســتانه برگزاری هفته شانزدهم لیگ برتر 
قرار داریم که آبی هــای پایتخت همچنان از داشــتن 
سرمربی محروم بوده و در حالت بالتکلیفی به سر می برند. 
صدرنشین لیگ در حال حاضر تنها تیم در دنیا قلمداد 
می شود که مدیرعامل، سرمربی و مربی را در کنار خود 
نمی بیند، تا صالح مصطفوی به عنــوان آنالیزور-مربی 
برای سومین بازی آبی ها را تمرین بدهد. صالح که در دو 
تجربه خود در شرایط اینچنینی استقالل یک بار در رشت 

مقابل سپیدرود پس از برکناری منصوریان و محرومیت 
میک مک درموت و یک بار هم هفته قبل مقابل شاهین 
شهرداری بوشهر توانست به دو برد به عنوان مربی موقت 
استقالل برسد، حاال باید استراتژی های ایتالیایی را در 
غیاب استراماچونی در تیم پیاده کند تا دورکاری آندره آ 
رفته رفته رکورد جالبی از خود بر جــا بگذارد. با وجود 
اینکه اســتراماچونی هنوز به ایران برنگشته است اما در 
طول هفته تمام تمرینات استقالل را زیر نظر داشته است 
و البته قرار است در بازی با ماشــین سازی هم تیمش 
را کنترل از راه دور کند. شــاید خبر روحیه بخش برای 
بازیکنان استقالل در آستانه بازی با ماشین سازی حضور 
فتح اهلل زاده در هیئت مدیره این تیم باشد تا آبی ها تقابل 
حیثیتی و سرنوشــت ساز با ماشین ســازی را با انگیزه 
بیشتر برگزار کنند و با شکست این تیم تبریزی عالوه بر 
انتقام بازی رفت کماکان صدر را در اختیار داشته باشند.

شهرخودرو به جمع مدعیان بر می گردد؟
در یکی دیگر از بازی مهم این هفته عصر فردا و از ساعت 
15:45 شــهرخودرو در ورزشــگاه امام رضا)ع( میزبان 
پیکان تهران اســت. شــاگردان یحیی گل محمدی که 
در هفته های گذشته رنگ پیروزی را ندیده اند و آخرین 
دشت ســه امتیازی آن ها به هفته دهم و تقابل با پارس 
جنوبی بر می گردد برای بازگشت به جمع مدعیان نیاز 
مبرم به هر سه امتیاز این بازی دارد. شهر خودرو اگر در 
این بازی امتیاز از دست بدهد ممکن است تا رده هفتم 
جدول سقوط کند و این برای هواداران این تیم که عادت 
کرده اند تیمشان را در باالی جدول ببینند، سخت به نظر 
می رسد. تقابل رفت در این دو تیم در هفته نخست لیگ 
برتر با پیروزی 2 بر صفر شاگردان یحیی به پایان رسید و 
حاال شهرخودرویی ها امیدوارند با تکرار دیدار رفت پس از 
6 هفته بار دیگر رنگ پیروزی را ببینند و کماکان در جمع 

مدعیان بمانند، هر چند پیکان با خط حمله آتشینش و 
سرمربی با تجربه اش نشــان داده که حریفی سرسخت 

برای مدعیان است.

برنامه بازی ها
پنجشنبه 28 آذر 1398

پارس جنوبی جم - پرسپولیس 15:00
تراکتور - نفت  مسجدسلیمان15:30

سپاهان - شاهین شهرداری بوشهر 16:25
استقالل - ماشین سازی تبریز17:30

جمعه 29 آذر 1398
نساجی مازندران - گل گهرسیرجان15:00

سایپا - ذوب آهن15:15
شهر خودرو - پیکان15:45

صنعت نفت آبادان - فوالد 16:40

پیکار پیکان با شهر خودرو زخمی

سرخ ها دنبال امتیاز جمع کردن در جم

فتح اهلل زاده عضو هیئت مدیره استقالل شد
ورزش: به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، با تصویب مجمع عمومی 
باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل، علی فتح اهلل زاده به عنوان عضو جدید هیئت 

مدیره باشگاه استقالل منصوب شد. 
به گزارش تسنیم، این در حالی است که هفته گذشته مازیار ناظمی سخنگوی 
این وزارتخانه در ابتدا اعالم کرده بود که فتح اهلل زاده عضو هیئت مدیره استقالل 
شده و همان شب نیز با تکذیب آن گفت که یکی از گزینه های حضور در هیئت 

مدیره استقالل است!

همدانی: امیدوارم امانتدار خوبی باشم
ورزش: ستار همدانی در گفت وگو با تســنیم، درباره انتخابش به عنوان سرپرست 
تیم فوتبال اســتقالل اظهار کرد: باید از بزرگان، پیشکســوتان و کسانی که حتی 
یک بار پیراهن استقالل را برتن کرده اند، رخصت بگیرم. همه حق دارند روی نیمکت 
استقالل چه در عرصه مربیگری و چه سرپرستی و اجرایی حضور داشته باشند، اما 
این بار نوبت من شده است. امیدوارم امانتدار خوبی باشم، آن هم روی نیمکت تیمی 
که بزرگانی چون مرحوم منصور پورحیدری، ناصر حجازی، غالمحسین مظلومی 

و ... را داشته است.

صانعی، مدیر فنی تیم ملی فوتسال شد
ورزش: با توجه به در پیش بودن مسابقات فوتســال قهرمانی آسیا و انتخابی جام 
جهانی در اسفند ماه سال جاری، نشســت کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال 
ساحلی در هفته جاری تشکیل جلسه داد. در این نشست ناظم الشریعه، سرمربی تیم 
ملی درخواست خود را مبنی بر اضافه شدن علی صانعی به عنوان مدیر فنی به تیم 
ملی ارائه کرد. پس از بررسی ابعاد موضوع از سوی اعضای کمیته فنی و  توسعه و در 
راستای حمایت حداکثری از برنامه های کادرفنی تیم ملی فوتسال، در نهایت اضافه 

شدن صانعی به تیم ملی به عنوان مدیر فنی، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

سپاهان - منتظری؛ منتظر رضایت نامه از قطر
ورزش: مصدومیت طوالنی مدت عزت اهلل پورقاز سبب شد سرمربی تیم سپاهان هرچه 
سریع تر به فکر تقویت تیمش با یک  مدافع با تجربه بیفتد تا در مسابقات فشرده نیم فصل 
دوم و همچنین بازی های لیگ قهرمانان آسیا نگرانی بابت خط دفاع وجود نداشته باشد. به 
همین خاطر پژمان منتظری به عنوان جانشین مدافع مطمئن اما مصدوم زرد پوشان در رادار 
قلعه نویی قرار گرفت و مدافع اسبق آبی های تهران و تیم ملی به همراه مسئوالن سپاهان بر 
سر یک  میز نشستند.براساس صحبت های انجام شده بین دو طرف، سپاهان و منتظری به 
این انتقال امیدوار هستند و روند این مذاکرات مثبت  بوده اما برای نهایی شدن این مذاکرات 

و عقد قرارداد منتظری باید رضایت نامه اش را از باشگاه الخریطیات قطر دریافت کند. 

حمیدرضاعرب: فوالد خوزســتان شرایط مطلوبی 
ندارد. یعنی بهتــر از فصل قبل نتیجه نگرفته اســت 
و این نارضایتی هــواداران این باشــگاه را به دنبال 

داشــته اســت. خیلی از آن ها نســبت به این 
نتایــج، اعتراض خــود را علنی کــرده اند و 
شــعار ســر دادند و عده ای هم درصفحات 
 مجازی عرصه را بر مدیران این باشگاه تنگ

 کرده اند و پی درپــی نامه خداحافظی برای 
جواد نکونــام می نویســند. برخی 

هم بی هیچ واکنشــی منتظر 
تصمیم باشــگاه هســتند. 

در این بین ســعید آذری 
حمایتــی تمام قــد از 

نکونام داشته است.
 او چنین گفته:» تا وقتی 
مــن در باشــگاه فوالد 
هستم، جواد نکونام هم 
هست«. این صحبت ها 

اگرچه نشان می دهد فوالد 
با یک مدیریــت حرفه ای اداره 

می شود و با یک باخت و دو باخت، 
احساسی تصمیم گرفته نمی شود 
اما هــواداران را عصبانی تر کرد. 
به صورتی که آن ها در صفحات 
هواداری نســبت به این مسئله 

اعتراض تندی داشتند. 
در یکــی از ایــن صفحه هــای 
هــواداری خطــاب بــه ســعید 
آذری و جــواد نکونــام آمــده: 
»تیــم از شــروع فصــل ضعیف 
کار کرد، ســکوت کردیــم و دم 
نزدیــم و حمایت کردیــم تا تیم 
جا بیفتد. هر چه زمان گذشــت، 
نه فوتبالــی دیدم و نــه نتیجه ای 
چشمگیر. توقع دارید باز هم سکوت 
کنیم و هیچ نگوییم؟«. این اظهارات 
نکونام را به سمت در های خروجی 

باشگاه فوالد نزدیک کرده است.

رضایت نکونام
شاید جواد از این جدایی چندان هم ناراضی نباشد به 
این دلیل که او در فهرست مدیران باشگاه استقالل 
قرار دارد. اگر اســتراماچونی بــه ایران نیاید 
نکونام یکــی از گزینه های جدی خواهد بود. 
اگرچه فرهاد مجیدی و برخی نام های دیگر 
نیز درمیان گزینه ها حضور دارند اما شــاید 
شــانس نکونام برای تصدی این پست بیشتر 
از سایرین باشد و او را درنیم فصل دوم روی 
نیمکت استقالل ببینیم. استقاللی 
که حاال نمی داند سکان هدایتش 
را پس از دوران استراماچونی به 
دست چه کسی بسپارد. نکونام 
استقالل را اما جدی بگیرید. 

او روابط بسیار نزدیکی هم با علی 
فتــح اهلل زاده دارد. مدیری که در 
زمان او جواد از اللیــگا دل کند و به 
اســتقالل آمد تا رؤیایی ترین تیم 
تاریخ این باشــگاه پدید آید. شاید 
با نکونام دوباره آن تیم رؤیایی رقم 
بخورد. حاال که شوالیه آبی ها برگشته 
و احتمال مدیر عاملی اش باالســت 
نکونام هم دلش را برای گرفتن سکان 

استقالل صابون زده است. 

دوئل با مجیدی
نکونام در نساجی و فوالد و حتی تیم 
ملی تجربیات خوبی بدست آورده و 
فکر می کند االن بهترین زمان اســت 
که بتواند روی نیمکت استقالل خودی 
نشان دهد. به هر حال استقالل االن در 
بهترین شرایط از نظر بازیکن و جدول 
قــرار دارد و با اندکی تمرکــز و هدایت 
می توان این تیم را قهرمان کرد و تبدیل 
به محبوب قلب ها شد. در این بین نکونام 
فقط باید دوئل با مجیدی را برنده شــود 
که با توجه به ســابقه جدایی های فرهاد از 
استقالل شانس خوبی برای پیروزی دارد.

فورفورتو/مترجم:امیرمحمد سلطان پور: باشگاه اورتون 
در بیانیه اخیر خود مذاکره با کارلو آنچلوتی برای سپردن 
هدایت این تیم به مرد پرافتخار ایتالیایی را تکذیب کرده 
اما همه می دانیم که فرهاد مشیری مالک ایرانی تافی ها چه 
عالقه زیادی دارد تا کارلتو با آن رزومه پربار در گودیسون 
پارک حضور پیدا کند. در حالی که کمتر شکی وجود دارد که 
آنچلوتی سرانجام روی نیمکت اورتون خواهد نشست در زیر 
مصاحبه اخیر او را در خصوص موارد مختلف دوران فوتبال و 

مربیگری اش می خوانیم:

  بچگی پر از فقری را سپری کردی؛ این چه درسی 
به تو داده است؟

من به خوبی آن قســمت از زندگی خود را بــه یاد دارم. به 
یاد دارم که پولی نداشتیم اما باز هم خانواده فوق العاده ای 
بودیم. دوران آرام و خوبی بود و پدرم حتی یک بار سر من 
داد نکشید. خانواده من کشاورز بودند و آن زمان به خوبی 

شخصیت من را ساخت.

  چه چیزی از زمان بــازی در پیراهن آث میالن 
بیشتر در ذهنت باقی مانده و بازی کردن در کنار آن 

بازیکنان افسانه ای چه حس و حالی داشت؟
قبول دارم کــه در بهترین موقع به میالن پیوســتم. تیم 

باورنکردنی بود و سرمربی تیم یعنی آریگو ساکی در آستانه 
به وجود آوردن ســبکی نو در فوتبال بود و دقیقاً 

می دانست که چه کار می کند. من رابطه خوبی 
با فرانکو بارسی و پائولو مالدینی داشتم اما ساکی 

نقش کلیدی را ایفا می کرد.

  تعداد قهرمانی های تو در اروپا نسبت 
به سری آ، سه به یک اســت؛ آیا حسرت 

قهرمانی های بیشــتر در ایــن لیگ را 
نمی خوری؟

چرا مقداری این حسرت با من است. چون 
با آن تیم میالنی که در اختیار داشــتم 
می توانســتیم قهرمانی های بیشتری 
بدست بیاوریم اما از بدشانسی معموالً 
در لیگ دوم می شدیم. حتی من یک 

بار به همراه پارما نیز در سال 1997 
نایب قهرمان شدم.

دادن  دســت  از    
جلوافتادگــی 3برصفر در 
بازی فینال استانبول مقابل 

لیورپول را چگونه توضیح 
می دهی؟ آیا می توانســتی 

کاری انجام دهــی که جلو آن 
کامبک فوق العاده را بگیری؟

من در برخی مــوارد به یــاد آن بازی 
می افتم. امــا حقیقتاً فکــر نمی کنم 
می توانستم کار دیگری انجام دهم. تمام 
اتفاقات بر ضرر مــا در 6 دقیقه افتاد. ما 
برای 114 دقیقه بازی کردیم و لیورپول 
6 دقیقه بازی کرد. من سه بار میالن را به 
فینال اروپا بردم و بهترین بازی خود را در 

بازی استانبول که بازنده بودیم به نمایش گذاشتیم.

  شرایط در چلسی برای شما در فصل 2009-10 
بسیار خوب شروع شد اما پایان خوبی نداشت؛ آیا 

لیاقت اخراج شدن را داشتید؟
در فصل نخست با داشتن بازیکنان بسیار خوبی مثل دروگبا، 
آنلکا، لمپارد و باالک و البته شــکل مناســبی که ترکیب 
ما داشت قهرمان شــدیم و باالی 100 گل در لیگ به ثمر 
رساندیم. اما در خصوص اخراج در پایان فصل پس از آن باید 
بگویم که شوکه نشدم. چون اخراج شدن برای یک سرمربی 
طبیعی است. نمی توان مربی را پیدا کرد که اخراج نشده باشد. 
شاید گواردیوال تنها نمونه باشد که خودش تصمیم به ترک 
باشگاه هایش گرفته اما او مدت کمی حدود هشت سال است 

که در دنیای سرمربیگری حضور دارد.

  هدایت دو بازیکن بزرگ یعنی ابراهیموویچ و 
کریستیانو رونالدو چگونه بوده است؟

ایبرا شخصیتی بامزه ولی بسیار حرفه ای دارد و یک سرمربی 
واقعاً دوســت دارد در تیمش بازیکنی با شخصیت ایبرا را 
داشته باشد. او استعداد فوق العاده ای دارد اما برای تیم خود 
بســیار تالش می کند. رونالدو نیز به همین شکل است. او 
دقیقاً می دانست که چه چیزی می خواهد و تمام تالشش 
را برای بهترین بودن می کرد. واقعاً خوش شانس بودم 
که رونالدو را در ترکیب داشتم چون مهاجمی 
بود که فصلی 50 گل بــرای تیمش به ثمر 

می رساند.

  قهرمانی دهم در رئال چقدر برای این 
باشگاه اهمیت داشت؟

همه باشگاه به دنبال تحقق این مأموریت 
بودند و طرفداران نیز مدت ها برای 
آن بی تابی می کردند. مدت 
زیادی بود که در انتظار 
قهرمانی دهــم بودند 
اما خوشــبختانه در 
پایان نخستین فصل 
حضورم در آنجا به آن 

دست یافتیم.

  الکس فرگوسن 
از اینکه ســرمربی 
یونایتد نشدی اعالم 
ناراحتی کرد. قضیه 

این چه بود؟
در ســال 2013 زمانی که 
فرگی بازنشسته شد با من 
صحبت کــرد که هدایت 
منچستریونایتد را به دست 
بگیرم امــا این صحبت 
مقداری دیر انجام گرفت؛ 
چون پیش از آن به رئال 
قول داده بــودم که آنجا 
می روم. البته بسیار عالقه مند بودم 

که در اولدترافورد سرمربیگری کنم.

نکونام درمیان گزینه های ایرانی استقالل

بازگشت شاه ماهی به برکه آبی؟
مصاحبه فورفورتو با »کارلتو« گزینه اصلی فرهاد مشیری در اورتون

چرا سرمربی منچستریونایتد نشدم!

ورزش: اســتقالل تهران با درخشش شــیخ دیاباته و مهدی 
قائدی دو مهاجم ایــن فصل خود که مجموعــا 15 گل برای 
آبی پوشان پایتخت در لیگ برتر به ثمر رسانده اند، با زدن 32 
گل بهترین خط حمله  لیگ نوزدهم را در اختیار دارد. آبی های 
تهرانی در حالی 32 گل در این فصــل زده اند که نزدیک ترین 
تعقیب کننده  های آن ها در ایــن زمینه، 12 گل کمتر در لیگ 
نوزدهم زده اند.  به بهانه درخشــش خط آتش اســتقالل، در 
این گزارش بررســی کرده ایم کدام بازیکنان بهترین عملکرد 
در گلزنی را با توجه به مــدت زمان بازی خود در لیگ نوزدهم 

داشته اند.

بیشترین بازدهی برای دیاباته
دیاباته انتظارات را برآورده کرده و گل های حساسی برای استقالل در 
لیگ زده و بیشترین بازدهی را در لیگ نوزدهم داشته است. او 725 
دقیقه در لیگ برتر برای استقالل به میدان رفته و در این 725 دقیقه، 

7 گل برای آبی پوشان پایتخت به ثمر رسانده است. به طور میانگین هر 
گل زده دیاباته برای استقالل در این فصل کمتر از 104 دقیقه زمان 
برده است تا او بیشترین بازدهی را در بین گلزنان لیگ نوزدهم داشته 
باشد. دیاباته مجموعا 9 گل و پاس گل در لیگ نوزدهم برای استقالل 

داشته تا بتوان گفت این مهاجم آفریقایی به طور میانگین کمتر از 81 
دقیقه زمان الزم داشته تا روی گل زدن استقالل تأثیر داشته باشد.

آل کثیر در جمع استقاللی  ها
عیسی آل کثیر با درخششی که در صنعت نفت آبادان در لیگ نوزدهم 
داشته، بیش از 50 درصد گل های شاگردان اسکوچیچ در لیگ برتر 
را به ثمر رسانده است. آل کثیر هم مانند دیاباته در این فصل 7 گل در 
لیگ برتر زده. البته به طور میانگین زدن هر گل آل کثیر در لیگ برتر، 
بیشتر از دیاباته زمان برده است. مهاجم گلزن آبادانی ها در 784 دقیقه 
7 گل به ثمر رسانده که به طور میانگین در هر 112 دقیقه یک گل 

می شود. آل کثیر پس از دیاباته بیشترین بازدهی را از نظر مدت زمان 
بازی و گلزنی در لیگ نوزدهم دارد. 

آقای گل لیگ پس از دیاباته
بعد از دیاباته و آل کثیــر، قائدی بهترین عملکرد را نســبت به 
مدت زمان بازی و گلزنی در لیگ نوزدهم دارد. مهاجم بوشهری 
استقاللی  ها در 991 دقیقه 8 گل زده است تا برای هر گل زده اش 
به طور میانگین کمتر از 124 دقیقه زمان الزم داشــته باشــد. 
قائدی مجموعا 13 گل و پاس گل برای استقالل در لیگ نوزدهم 
داشته تا بتوان گفت که این مهاجم جوان به طور میانگین کمتر 

از 77 دقیقه زمان الزم داشــته تا روی گل زدن اســتقالل تأثیر 
داشته باشد.

افت کرده های خارجی
کی روش استنلی و لوسیانو پریرا که فصل گذشته مشترکا آقای گل 
لیگ برتر شده اند، در لیگ نوزدهم انتظارات را برآورده نکرده اند. پریرا 
1250 دقیقه در لیگ نوزدهم به میــدان رفته و فقط یک گل برای 
فوالد زده است. کی روش اســتنلی هم در 947 دقیقه، 3 گل برای 
ســپاهان زده تا به طور میانگین برای هر گل زده اش بیش از 300 

دقیقه بازی کرده باشد.

ضد  حمله

یک بانک ایتالیایی به کمک استقالل آمد!
ورزش: با کمک یک بانک ایتالیایی پروژه بازگشــت استراماچونی به 
استقالل وارد فاز جدیدی شده است. رسانه ایتالیایی توتو مرکاتو گزارش 
داد در حالی که تیم فوتبال اســتقالل در حال حاضر با برنامه های این 
سرمربی ایتالیایی به تمریناتش ادامه می دهد و سرمربی موقت روی کار 
نیامده است، با مداخله یک بانک ایتالیایی قرار است موضوع پرداخت 
طلب استراماچونی به صورت قانونی انجام شود. درگزارش توتو مرکاتو 
آمده اســت انتظار می رود در روزهای آتی پیشرفتی در این امر حاصل 

شود و داستان استراماچونی و استقالل تمام شود.  

پایان هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال
بازگشت فرش آرا به رده سوم 

ورزش: هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال عصر دیروز برگزار شد که در 
مهم ترین بازی های دیروز مس سونگون با شکست آذرخش جایگاهش 
را در صدر جدول مستحکم تر کرد، گیتی پسند مقابل شهروند به تساوی 
رسید و فرش آرای مشهد با غلبه بر ســوهان محمد سیما به رده سوم 

جدول صعود کرد.
اهورا بهبهان 2 - 4 شاهین کرمانشاه ، ستارگان ورامین2 - 3 ارژن شیراز  
فرش آرا 3 - 1 سوهان محمدسیما قم ، سن ایچ ساوه 5 - 0 مقاومت البرز، 
مس سونگون 4 - یک آذرخش بندرعباس، هایپرشهر شاهین شهر 3 - 0 

حفاری اهواز، شهروند ساری 3 - 3 گیتی پسند .

آبادان میزبان شهرداری  ماهشهر - پرسپولیس
ورزش: طبق قرعه، شهرداری ماهشهر در مرحله یک چهارم نهایی جام 
 حذفی فوتبال در خانه میزبان پرسپولیس شد.  مسئوالن باشگاه شهرداری 
ماهشهر نیز ورزشگاه تختی آبادان را برای برگزاری این دیدار پیشنهاد دادند 

که این موضوع مورد موافقت شورای تأمین خوزستان قرار گرفت.

استقالل- سپاهان به تعویق نیفتاد
ورزش: با اعالم سازمان لیگ بازی تیم های استقالل برابر سپاهان از ساعت 
16:30 روز دوم دی ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. این اتفاق در حالی 
است که تیم امید قرار است جمعه شب اردوی خود را در قطر برگزار کند و 
مشخص نیست تکلیف بازیکنان امید این دو باشگاه چه می شود. از استقالل 
مهدی قائدی و عارف غالمی بازیکنان سرشناس تیم امید هستند و از سپاهان 

هم امید نورافکن و محمد محبی همین وضعیت را دارند.

استراماچونی از ایتالیا، آذری را کنار گذاشت!
ورزش: سرمربی ایتالیایی استقالل از رم دســتور کنار گذاشتن یک 
بازیکن از تمرینات آبی پوشان را صادر کرد. ظاهراً در تمرین روز دوشنبه 
اســتقالل رضا آذری به دلیل اتفاقاتی که در دیدار با شاهین رخ داده 
ناراحتی از خود نشان می دهد و تمرین تیم را ترک می کند. در ادامه این 
موضوع به گوش سرمربی استقالل در ایتالیا رسیده و وی از اعضای کادر 
فنی )صالح مصطفوی و دانشیار( می خواهد که دیگر به این بازیکن اجازه 
تمرین ندهند. این بازیکن پیش از این چندین بار توسط استراماچونی از 
حضور در تمرینات منع شد اما با وساطت مدیران باشگاه مجوز بازگشت 

به تمرینات را گرفت.

محرومان هفته شانزدهم لیگ برتر
ورزش: سازمان لیگ فوتبال،  اسامی محرومان دیدارهای هفته شانزدهم 

مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را به شرح زیر اعالم کرد:
عادل باباپور )مربی( از ماشین سازی تبریز

علی عبداهلل زاده از پارس جنوبی جم
احسان حاج صفی از تراکتور تبریز

قاسم حدادی فر از ذوب آهن اصفهان
مهیار جباری از سایپای تهران

منهای فوتبال

خداوردی: شرایط بهتر نشود، به مشهد برنمی گردم
ایسنا: سرمربی تیم والیبال پیام مشهد گفت: به عنوان سرمربی تیم لیگ 
برتری به استان بزرگ خراسان رضوی آمدم، اما تا این لحظه تنها دریافتی  من، 
یک تی شرت بوده است. اگر وضعیت به همین شکل پیش رود، شاید خودم هم 
دیگر به مشهد بازنگردم. وی افزود: باشگاه کالً دو دست لباس برای بازیکنان و 

یک تی شرت هم برای کادرفنی گرفته است. 

»امیر غفور« یک ماه در خانه
ورزش: ســیامک افروزی پزشــک تیم ملی والیبال ایران درباره آسیب 
دیدگی امیر غفور گفت: قباًل فقــط یک التهاب بــوده و گویا در جریان 
بازی های تیمش در جام باشگاه های جهان این مشکل پیش آمده است.

وی ادامه داد: بنابراین با نظری که دادیم غفور به چهار تا 6 هفته استراحت 
مطلق نیــاز دارد و با این شــرایط انتخابی المپیک را از دســت می دهد.

شاگردان شاهین طبع در نصف جهان
ورزش: دیدارهای معوقه لیگ برتر بسکتبال امروز برگزار می شود و شهرهای 
قزوین و اصفهان میزبان مسابقات خواهند بود. برنامه بازی ها به شرح زیر است:

پنجشنبه 28 آذر
شهرداری قزوین - مس کرمان )ساعت 16(
ذوب آهن - شهرداری گرگان )ساعت 16(

در آخرین بازی معوقه نیم فصل مس کرمان دوشنبه دوم دی ماه میزبان 
مهرام تهران خواهد بود.دور برگشت لیگ برتر بسکتبال از پنجشنبه 5 

دی ماه آغاز خواهد شد.

بنا: نه شرقی هستیم و نه غربی
ورزش: سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران درباره حواشی اخیر صحبت هایش 
پیرامون توجه ها به فوتبال و ماجرای استراماچونی گفت: قصدم هم شخص خاصی 
نبود البته در بعضی موارد اسم بردم. اما کاًل بحث من دفاع از مربی ایرانی است 
که باید بیشتر توجه کنیم. نه شرق هستیم، نه غرب. ایرانی هستیم، صاحب یک 

فرهنگ غنی، اعتماد به نفس و خودباوری. 

احمدی در اسکی ترکیه طال گرفت
ورزش: در دومیــن روز از رقابت هــای بین المللی اســکی آلپاین ترکیه 
)MURAT DEDEMAN CUP( بــه میزبانــی ارزروم کــه با حضور 
نمایندگان هشت کشور برگزار شد، اسکی بازان ایران موفق به کسب یک 
مدال طال، یک نقره و دو برنز شدند.در این رقابت ها عاطفه احمدی بانوی 
اسکی باز ایران عنوان ارزشمند نخســت و مدال طال را بدست آورد. فروغ 
عباسی مقام سوم را کسب و مدال برنز را بر گردن انداخت. در بخش مردان 
نیزسید مرتضی جعفری نماینده ایران جایگاه دوم و مدال نقره را کسب کرد و 
پوریا ساوه شمشکی دیگر نماینده ایران جایگاه سوم مدال برنز را بدست آورد.

مؤثرترین های نیم فصل معرفی شدند

هفته شانزدهم لیگ برتر ایران»دیاباته« باالتر از همه
استقالل - ماشین سازی

پنجشنبه 28 آذر-ساعت: 17:30 از شبکه سه 

هفته شانزدهم لیگ برتر ایران
شهر خودرو - پیکان

جمعه 29 آذر-ساعت: 15:45 از شبکه خراسان رضوی

هفته شانزدهم لیگ برتر ایران
پارس جنوبی جم - پرسپولیس

پنجشنبه 28 آذر-ساعت: 15:00 از شبکه سه

ورزش در سیما
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دفترخانه ازدواج شماره 84 شهر شاندیز استان خراسان رضوی
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804006220000068/1

بدینوس��یله به س��یدمحمد امیری حصاری فرزند س��یدغضنفر ش��ماره ملی 0701756543 
بدهکار پرونده کالس��ه 139804006220000068 که برابر گزارش مأمور پس��ت در مورخه 
1398/09/17 ش��ناخته نگردیده ای��د اب��الغ می گردد که برابر س��ند ازدواج ش��ماره 5680- 
1383/05/14 بین ش��ما و خانم س��یده سمیه موسوی حصار فرزند س��یدعباس شماره ملی 
0945382693 تع��داد 500 عدد س��که تمام بهار آزادی بدهکار می باش��ید ک��ه بر اثر عدم 
پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد. آ- 9811877 م.الف 357
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای محمدحس��ین گل محمدیان فرزند قدرت اله  به شماره شناسنامه 375 به 
استناد دوبرگ استش��هادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی  جهت دریافت سندمالکیت 
المثن��ی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت   شش��دانگ یک 
دس��تگاه آپارتمان به ش��ماره   پالک 5770فرعی از  3505فرعی از  2 اصلی   واقع در قطعه 
چهار ش��یروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان بعثت که متعلق به   ایش��ان  می باشد بعلت 
 نامعلومی    مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره 
چاپی 186559سری د94 ذیل دفترالکترونیک به شماره 139520307114002297   بنام 
نامبرده   صادروتس��لیم گردیده است س��پس برابرسندش��ماره 13222-95/09/30در رهن 
صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران قرارگرفته است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی 
ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 
10روز ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سندمعامله رسمی 
به این اداره تس��لیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول 
اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 9811917 تاریخ انتشار:98/09/28
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

ابالغ رأی ماده 169 آیین نامه اجرا
در خصوص رس��یدگی به اعتراض واصله ب��ه عملیات اجرایی وارده به ش��ماره 97/10285- 
1397/08/02 موضوع پرونده اجرایی کالس��ه فوق، نظریه رئیس ثبت به ش��رح بین الهاللین 
به ش��ما ابالغ می گردد. مقتضی اس��ت در صورتی که به نظریه مذک��ور اعتراض دارید، ظرف 
م��دت 10 روز از تاریخ ابالغ کتباً به ای��ن اداره اجرا اعالم نمائید. ضمناً به اعتراضی که خارج 
از موع��د مق��رر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. )دایره محترم اج��را برابر گزارش و 
س��وابق در پرون��ده مربوطه به نظر اینجانب دو دانگ مش��اع از شش��دانگ پ��الک مذکور که 
بعنوان منزل مس��کونی استفاده میش��ود و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
650/000/000 ری��ال ارزیاب��ی گردیده. به اس��تناد بند یک ماده 61 آیین نام��ه اجرا بعنوان 
مستثنیات دین اعالم میگردد و در خصوص خودروی مورد بازداشت مستند به ماده 24 قانون 
اجرای محکومیت های مالی جزء مس��تثنیات دین نمی باش��د مراتب ب��ه طرفین ابالغ و وفق 

مقررات اقدام گردد.( آ- 9811878 م.الف 358
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم نجمه کوچکیان 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 
س��ه دانگ از شش��دانگ یکباب منزل به ش��ماره پالک 6186 و 6187 و 6219 اصلی بخش 
دو مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی 
دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره ثبت 3458 دفتر 33 صفحه 316 
بنام نجمه کوچکیان ثبت و س��ند به شماره چاپی 130365 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- 9811880 م.الف 359
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای غالمرض��ا جاودانی ف��ارغ البال با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 
98/17628 مورخ 1398/8/30 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یکهزار سهم مشاع از چهل 
هزار سهم مشاع از دویست هزار سهم مشاع از پانصد و سی و پنجهزار و هشتصد و چهار سهم مشاع 
از دو میلیون و شش��صد و هفتاد و نه هزار و بیس��ت و یک سهم مشاع از شش میلیون و هفتصد و نه 
هزار و دویست مترمربع از مدار 16 شبانه روز ششدانگ پالک باقیمانده 89- اصلی واقع در بخش شش 
طرقبه شاندیز که در صفحه 346 دفتر 568 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت 
در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد 
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9811883 م.الف 360
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای محمد قدمگاهی فرزند علی به شماره شناسنامه 160 به وکالت از طرف آقای علی 
قدمگاهی فرزند محمد به شماره شناسنامه 465  باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم 
به تقاضای کتبی دهد جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است که 
سند مالکیت دفترچه ای با شماره سریال 343980 به میزان ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک 
491 فرعی از 135 اصلی بخش 3 زبرخان که متعلق به موکل نامبرده می باشد به علت جابجایی مفقود 
گردیده که با بررس��ی دفتر امالک مشخص گردید که س��ند مالکیت مزبور ذیل دفتر 13 صفحه 562 
ذیل شماره ثبت 2030 به میزان  ششدانگ به نام محمد قدمگاهی فرزند اسماعیل ثبت و سند صادر 
گردیده و برابر س��ند قطعی ش��ماره48819 مورخ 1361/12/19 دفتر اس��ناد 22 نیشابور به متقاضی 
)موکل( منتقل گردیده اس��ت. سپس برابر سند اجاره شماره 67086 مورخ 1365/05/21 دفتر اسناد 
21 نیش��ابور به مدت هفت س��ال در اجاره مالک قبلی قرار گرفته و دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ن��دارد. لذا به اس��تناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب ی��ک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف 
مدت ده روز ازتاریخ انتش��اراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت و یا سند 
معامله رس��می به این اداره تس��لیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا 
وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی نس��بت به صدورسند مالکیت المثنی 

وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار: 98/09/28   آ-9811937
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول) اسناد ذمه(
 بموج��ب پرون��ده اجرایی به ش��ماره پرون��ده 139604006092003769 در اجرای ثبت 
زبرخان زهرا خراس��انچی به استناد سند نکاحیه شماره 1025 – 96/2/21 ده هزاروبیست 
وپنج مورخ بیست ویک اردیبهشت ماه سال نودوشش دفتر خانه ازدواج چهل وچهار مشهد 
اق��دام به صدوراجراییه به مبلغ دو میلیارد و سیصدوهش��تادوپنج میلیون ریال علیه س��ید 
مرتضی موسوی نموده است که پس از ابالغ اجراییه و طی مراحل قانونی حسب درخواست 
بس��تانکار س��هم االرث اموال غیر منقول مدیون به ش��رح ذیل: چهاروهش��ت دهم سهم از 
دوازده س��هم مشاع از سی وشش سهم عرصه و اعیان به استثناء ثمن اعم از عرصه و اعیان 
شش��دانگ  یک قطعه باغ به ش��ماره پالک ثبتی 970 فرعی از 120 اصلی مساحت89.46 
مترمربع به مبلغ 134/190/000 ریال و چهار و هش��ت دهم از دوازده س��هم مشاع از سی 
وشش سهم عرصه و اعیان به استثناء ثمن اعم از عرصه و اعیان ششدانگ یک قطعه باغ به 
ش��ماره پالک ثبتی 967 فرعی از 120 اصلی بخش 3 زبرخان به مس��احت 97.7 مترمربع 
به مبلغ 146/550/000ریال و شش قسمت مشاع از پانزده قسمت از نود قسمت ششدانگ 
یک قطعه باغ به استثناء ثمن اعم از عرصه و اعیان به شماره پالک 3143 و 1434 و 1435 
فرعی متصل بهم به مساحت 590.5 مترمربع به مبلغ472/400/000 ریال و شش قسمت 
از 36 قسمت یک سیر و چهار مثقال که سهم االرث مدیون یک مثقال و هشت نخود از یک 
سیر و چهار مثقال از مدار 12 سهم به استثناء ثمن اعم از عرصه و اعیان پالک 121 اصلی 
بخش 3 زبرخان قنات جو کاریز به مبلغ ده میلیون ریال توس��ط کارشناس رسمی مجموعاً 
به مبلغ هفنصدوش��صت و س��ه میلیون و یکصد و چهل هزار ریال ارزیابی گردیده است. که 
پس از قطعیت ارزیابی جلس��ه مزایده در روز شنبه مورخ بیست ویک دی ماه نودوهشت از 
س��اعت 9 الی 12 ظهردر محل اداره ثبت اس��ناد و امالک زبرخان با حضور مسئولین اجرا و 
نماینده مقام قضایی دادگستری زبرخان تشکیل می گردد و مبلغ مزایده از هفتصدو شصت 
وسه میلیون و یکصد و چهل هزار ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد 
شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی کردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. الزم به ذکر است نیم عشر اجرایی و حق حراج و 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 

خواهد بود.انتشار:98/9/28 آ-9811922
 سید حسن پور موسوی - رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک زبرخان

  آگهی تغییرات شرکت همگام صنعتی الکتریک خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 569 و شناسه ملی 10380459965    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی م��ورخ 1398,03,25 و پیرو جلس��ات تنفس��ی 1398,04,06و 1398,04,19و 

1398,05,01و 1398,05,14و 1398,05,27و 1398,06,10و 1398,06,20و1398,06,31تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1 - صورتهای مالی سال 1397 تصویب شد. -2 موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی 10100525069 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای کیومرث کیانی آخوره س��فالیی کد ملی1159186979، به عنوان بازرس علی البدل برای س��ال 1398 

انتخاب گردیدند. -3 روزنامه کثیراالنتشار قدس برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )700503(

9ع
81
19
01

 آگهی تغییرات شرکت پرتوی هنر مطهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 59 و شناسه ملی 14005122293    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ 1398,01,19 و نامه ش��ماره 3,16,3,6588- 98 م��ورخ 1398,05,08 اداره کل فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی اس��تان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - ماده 15 اساسنامه به ش��رح زیر تغییر یافت : امور اجرایی مؤسسه توسط 
هیئت مدیره ای متشکل از 2نفر، برای مدت 5 سال شامل موسس وافرادی توسط ایشان انتخاب می شوند اداره خواهد شد. تغییر هیئت مدیره 
براس��اس اساس��نامه و طبق صورتجلسة تنظیمی توس��ط مجمع عمومی خواهد بود. - ماده 21 اساسنامه به ش��رح زیر تغییر یافت : مجمع عمومی 
می تواند به منظور بررس��ی اس��ناد و امور مالی و تهیه گزارش از وضعیت حس��ابهای ساالنه و اعالم نظر درباره گزارش مدیرعامل و هیئت مدیره 

یک نفر را به عنوان بازرس برای 5 سال انتخاب نماید، بازرس نباید از اعضای هیئت مدیره باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )700540(

9ع
81
19
05

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابررای شماره139860301046000601هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد رضا بسحاق فرزند علیرضا بشماره 
شناس��نامه966صادره ازالیگودرزدریک باب خانه مسکونی به مساحت72/69مترمربع پالک 1 
فرعی از6 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا خریداری ازمالک رسمی آقای محمد حسین 
ش��یرکوند محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس 
ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد222ث /م الف// 9811920
تاریخ انتشارنوبت اول:98/9/13  
تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/9/28 

 رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره139860301046000592هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم مهنازنجاری فرزند حس��ین بش��ماره 
شناس��نامه3328صادره ازتهران دریک باب خانه به مس��احت120/4مترمربع پالک 1 فرعی 
از6 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا خریداری ازمالک رسمی آقای محمد رضا شیرکوند 
محرز گردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد223ث /م الف//9811919
تاریخ انتشارنوبت اول: 98/9/13

تاریخ انتشارنوبت دوم:98/9/28  
 رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی // برابر رأی شماره 139860306007000647- 98/09/04 هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم موسی غول 
فیل الهی فرزند گل محمد بش��ماره شناس��نامه 168 صادره از تربت جام در یک باب س��اختمان به 
مس��احت 111 مترمربع پالک 0 فرعی از 182- اصلی اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک..... فرعی 
از..... اصلی قطعه.... واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری از مالک رسمی آقای/خانم 
حس��ینعلی و غالمنبی محرر احمدی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 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.آ9811037 م.الف 98/161
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/12      تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/09/28

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی . نظربه دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان  
به شماره شناسنامه 2305  فرزند حسن  متقاضی خانم سمیه مجدی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مساحت 226/72 متر مربع در قسمتی از پالک 412 فرعی 
از 135 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه خریداری از مالک رسمی بانو حسنی جهان 
حاجی آبادی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز 
طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت  تاریخ تسلیم  از  ماه 

اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
از  مانع  مالکیت  مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول 
مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی 
تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع عموم می 
رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

بصورت اختصاصی منتشر می نماید .9811111
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/09/13    تاریخ انتشار نوبت دوم: 28 /98/09

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی . نظربه دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان  
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حسین چنارانی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 30 
صادره از زبرخان در یک باب ساختمان) دامداری( به مساحت 5000 متر مربع در قسمتی از پالک 
از محل مالکیت حسین چنارانی فرزند اسماعیل  95 اصلی مزرعه و قنات کوثر بخش 3 زبرخان 
محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه 
محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه 
دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب 
را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع عموم می رساند ونسبت به امالک 
اختصاصی  بصورت  را  تحدید حدود  آگهی  ثبتی  واحد  تحدید حدود  وفاقد سابقه  ثبت  در جریان 

منتشر می نماید .9811112
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/09/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 28 /98/09

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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 م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی            برابر رای شماره 139860308001003142� 1398/08/29 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی زنگویی فرزند 
علیمردان بشماره شناسنامه 1 و شماره ملی 0652693679 نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی 
به مس��احت111/88متر مربع قس��متی از پالک 1396 � اصلی بخش 2بیرجن��د از محل مالکیت آقای 
س��بحان ان��وری  محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.9811116
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/13      تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/28

علی فضلی /  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی/// برابر رای شماره 139860308001003155 � 1398/08/30 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 آقای ناصر صفری فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه 439 و شماره ملی 52394922611 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت80 
متر مربع قسمتی ازباقیمانده  195 � اصلی بخش یک بیرجند از محل مالکیت معصومه رنجبر اسفیچی 
محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9811117
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/13 تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/28

علی فضلی   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد خوشه طالیی سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10498 و شناسه ملی 10102005531    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398,09,02 وبرابر س��ند حس��ابداری به مبلغ 84298410000 ریال ازمحل تجدید ارزیابی دارایی های 
شرکت به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح میگردد ماده 5 اصالحی س��رمایه شرکت مبلغ 144,303,210,000 ریال منقسم به 17315سهم 8,334,000ریالی با 

نام میباشد که تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )700500(

9ع
81
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00

س
,9
81
19
10

آگهی تغییرات شرکت گسترده طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4570 و شناسه ملی 10380204606
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,09,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار 
قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: � آقای منصور شمس��ی 
پور به کد ملی 3250722227 - آقای علیرضا شمس��ی پور به کد ملی 0944762263 - خانم زهرا عامل ذاکر مش��هدی به کد 
ملی 0681692650 برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند . -موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ملی 10320721862 
به عنوان بازرس اصلی ، آقای توحید محمد حس��ینی به ش��ماره ملی 0779504267 به عن��وان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )700571(
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فرهنگ و هنر

خبر

تولید مجموعه مستند تلویزیونی درباره خراسان بزرگ
»ازسبزتاطلوع«بهسیمامیآید

فرهنگوهنر/کهندل:افشین 
هنری، کارگردان تلویزیونی از تولید 
مجموعه مستندی با نام » ازسبز تا 
طلوع« درباره خراسان بزرگ خبر 
داد.  وی به خبرنگار ما گفت: این 
مجموعه قرار است نگاهی متفاوت 

به شهرها و روستاهای ایران به عنوان گنجینه های تاریخی تمدن کهن ایرانی 
داشته باشد. هنری افزود: در فاز نخست این مستند قرار است سیری بر سور، 
سفر، سفره و روستاهای کهنسال خراسان شمالی  و در ادامه خراسان رضوی 
و خراسان جنوبی داشته باشــیم.  وی با بیان اینکه این مجموعه هم اکنون 
درمرحله تحقیق و نگارش است، یادآور شد: نگارش کار توسط جعفر فریدزاده 
و مهدی سعادت پور انجام خواهد شد و تهیه کنندگی آن برعهده جعفر فریدزاده 
است. به باور او سرزمین ایران و به ویژه منطقه خراسان، باید به شکل دقیق تری 

به مردم شناسانده شود، چون تاریخ عظیمی در دل این خطه نهفته است.

رفتنبهسمتلهجههایمختلف
حساسیتایجادمیکند
تکتمبهاردوست:بهنام تشکر، 
بازیگــر ســینما و تلویزیون این 
شب ها در یکی از نقش های اصلی 
سریال »وارش« از شبکه سه سیما 
هنرنمایی می کند. وی که پس از 
مدت ها در تلویزیون با نقش خاصی 

در سریال وارش ظاهر شده، درخصوص کاراکتر تراب به خبرنگار ما می گوید: 
مدت ها بود که دلم می خواست یک نقش جدی و منفی بازی کنم و با این 
نقش هــا خودم را محک بزنم و تراب دقیقاً به همین دالیل برایم جذاب بود 
و پذیرفتم که آن را برعهده بگیرم .شــاید مخاطب عادت کرده که من را در 
نقش های منفی ببیند ولی برای خودم نقش منفی تراب چالش خیلی بزرگی 

بود که در آثار جدی هم حضور داشته باشم.
وی درادامه در مورد اینکه نقش تراب لهجه خاصی ندارد، بیان کرد: من خودم 
اهل انزلی هستم و کسی نمی تواند به من بگوید که بلد نیستم گیالنی صحبت 
کنم. تراب ته لهجه گیالنی دارد ولی بله ما نخواستیم در این کاراکتر خیلی 
غلیظ صحبت کند.تشــکر در پایان افزود: من تصور می کنم رفتن به سمت 
زبان ها و قومیت های مختلف ایجاد حساسیت می کند و دقیقاً به همین دلیل 

نخواستیم که تراب خیلی از لهجه گیلکی استفاده کند.

خراســان با  فرهنگوهنر/خدیجهزمانیان
شعر و ادبیات آیینی اش برای همگان شناخته شده و 
شاعران خراسانی بیش از شاعران شهرها و استان های 
دیگر در زمینه ادبیات آیینی اثر خلق کرده اند. گفته 
رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه هنوز غافله شعر 
خراسان چاووش خوان اســت، به این معناست که 
شعر خراسان در همه صحنه ها حضور مستمر دارد. 
کتاب های منتشر شده شعر آیینی شاعران خراسانی 
و حضور موفق آن ها در جشنواره های استانی و ملی 
نشانی بر این مدعاســت. اما در گفت وگوی امروز با 
یکی از شاعران و پژوهشگران شعر خراسان به رابطه 

شعر سپید و شعر آیینی خراسان پرداختیم. 
دکتر هــادی منوری بیــش از دو دهه اســت که 
شــعر می گوید و فعالیت ادبی می کند. وی اگرچه 
دانش آموخته مقطع دکترا رشــته داروسازی است، 
اما به همــان اندازه که در طب سررشــته دارد در 
زمینه شاعری، نویسندگی و پژوهش های ادبی هم 
فعالیت می کند. حاصل فعالیت های ادبی اش بیش از 
١۵کتاب چاپ شده  است. در کارهای اجرایی حوزه 
ادبیات و شــعر هم بسیار فعال است. جشنواره های 
علمدار، شعر فجر، ریاست شورای شعر، شعر رضوی، 
کتاب سال رضوی و… گوشه ای از فعالیت های این 
شاعر است. مجموعه شعرآزاد »پاییز در راهرو« عنوان 

آخرین اثر منتشر شده از این شاعر است. 
کوچه های بی تقویم، اولین فصل زمین، پاره خطی تا 
ماه، دوباره شیعه شدم )سفرنامه(، امام چه مهربونه 
و کوچه های علمدار بخشی از آثار منتشر شده این 

شاعر است.  

رابطهشعرســپیدوشعرمذهبیچگونه
استوچقدرسپیدســراهابهسرودنشعر

مذهبیتمایلنشاندادهاند؟
جایگاه شعرسپید را آن طور که الزم است نتوانسته ایم 
در شعر مذهبی جا بیندازیم چون تاریخچه شعرسپید 
نشان می دهد شاعرانی که افکار روشنفکرانه ای دارند 
به ســرودن این نوع شــعر تمایل داشته اند. حتی 
پیشــترها شاعران مذهبی با شــعر سپید میانه ای 
نداشــتند و مذهبی ها با شعر ســپید رابطه خوبی 
برقرار نکردند. به خاطر همین باور غلط، بســیاری 
فکر می کردند شــعر سپید، شعر روشنفکری است 
و با مذهب ارتباطی ندارد، اما ما شــاهد این بودیم 
پیش از انقالب آدم های مذهبی شــروع کردند به 
شعر سپید گفتن، از علی موسوی گرمارودی گرفته 
تا شاعران پس از او و این قصه تا پس از انقالب ادامه 
پیدا می کند. »خط خون« علی موسوی گرمارودی 
شعری عاشورایی است که در حال و هوای نیمایی 
گفته شده و پس از او طاهره صفارزاده از چهره هایی 
است که شعر مذهبی در قالب غیر کالسیک سرود. 
زمان انقــالب هم عده ای از شــاعران انقالبی مثل 

سیدحسن حسینی، قیصرامین پور و سلمان هراتی 
وارد فضای شعرسپید شــدند و توانستند کارهای 
خوبی ارائه دهند. مثالً کتاب »گنجشک و جبرئیل« 
سیدحسن حسینی نمونه ای از شعرسپید عاشورایی 
اســت. پس از این عده ای از شــاعران جــوان وارد 
سرودن شعر سپید با محتوای مذهبی شدند، با همه 
این ها هنوز هم شعر سپید در حلقه شاعران مذهبی 

جایگاه خودش را ندارد. 

میتوانیکیازدالیلیکهشــعرسپید
مذهبینتوانستهجایگاهخودشراپیداکند،
مجلسینبودناینشــعرعنوانکرد،یعنی
خواندناینشعردرمحافلمذهبی،هیئتها
ومراسمهاگلنمیکندوبرایهمینبسیاری
ازشاعرانشــعرسپیدمذهبیرادرمحافل

نمیخوانند.
شعر به دو گونه در هیئت های مذهبی حضور دارد 
یا توســط شاعر خوانده می شــود که در این حالت 
مهم نیست شعر ریتم داشته باشد یا نه. شاعر مثل 
سخنران شعرش را می خواند، اما اگر قرار باشد شعر 
تبدیل به نوحه شود، باید ریتم و ضرباهنگ داشته 
باشــد که البته با گذشــت زمان تجربه های جدید 
آزموده می شــود. همان طور که در ســال های قبل 
کسی فکر نمی کرد می توان روی شعر نو هم موسیقی 
گذاشت و زمانی که برای نخستین بار شعر سهراب 

در دستگاه خوانده شد برای همه تازگی داشت. ولی 
امروز می بینیم بســیاری از شعرهای نو و سپید در 
تصنیف، ترانه و دستگاه های موسیقی اجرا می شوند. 
اگر چه سخت و جدید، اما شدنی است. وقتی شاعر 
سپیدسرا در هیئت ها حاضر شود، شعر بخواند و با 
مداح و روضه خوان ارتباط برقرار کند، حتماً می تواند 
راهش را به این سمت هم باز کند. همچنان که در 

تصنیف ها این اتفاق افتاد.
 

ایننوعشعرخوانیمورداقبالحاضراندر
مجلسقرارمیگیرد؟

ببینید نباید منکر این مســئله شد که شعر سپید 
در خراســان با اســتان های دیگر تفاوت دارد و آن 
غلبه تفکر عده ای شاعر بود. شعر خراسان در قدیم 
تحت تأثیر همین افرادی بود که به شــعر ســپید 
اجازه بروز و ظهور نمی دادند. سایه این افراد آن قدر 
بر سر شعر خراســان سنگین بود که زیر این سایه 

شعرسپید نمی توانست رشد کند. در آن فضا حتی 
اگر شاعرانی شعرسپید می سراییدند در جلسات و 
محافلی که شاعران پیشکسوت و با هیمنه حضور 
داشتند جرئت خواندن شعر سپید آن هم در قالب 
مذهبی را نداشتند، اما اکنون شرایط تغییر کرده و 
آن فضا شکسته شده  اســت. اگر چه هنوز هم آن 
سایه سنگین وجود دارد، اما امروزه آن فضای سنگین 
تلطیف شده  است. می بینیم خیلی از جوان ترها شعر 
سپید مذهبی می گویند و در جلسات می خوانند و 
منتشــر هم می کنند. به هر حال انجام هیچ کاری 
نشدنی نیســت. مثالً حاج ماشــاءاهلل وحیدی در 
هیئت های سینه زنی سوره یاســین را خواند. پس 
هر اتفاق نویی می تواند انجام شــود به شرط آنکه 
نوحه خوان ســواد و اراده این مسئله را داشته باشد 

و بدون حب و بغض از این نوع شعر استفاده کند. 

آیاشاعراندرجلساتوهیئتهایمذهبی
شعرسپیدمیخوانند؟

بله، اصالً شعرخوانی شاعران در هیئت ها و مجالس 
روضه خوانی و ســینه زنی از مشــهد شــروع شد و 
شــاعران دیگر شهرها به دنبال این اتفاق در مشهد 
از آن اســتقبال کردند. ١9 ســال است که هیئت 
آل طاها و آل یاســین در شب های شام غریبان شب 
شعر برگزار می کند و شاعران آنجا شعر می خوانند. 
خود من قریب به 20 سال است که به این مجالس 

می روم و شعر می خوانم و پیش از من هم شاعرانی 
بوده اند که می رفته اند و در این هیئت ها شــب شعر 
برگزار می کردند. بســیاری از شاعران خراسانی آنجا 
شــعر خوانده اند. استاد شــفق، استاد غالمحسین 
شکوهی، محمدحسین جعفریان، بهزاد پورحاجیان، 
جواد گنجعلی و تقریباً همه شاعران مشهدی. در این 
شب شعر هم شعر سپید و هم شعر کالسیک خوانده 

می شود. 
 

باتوجهبهصحبتهاییکهکردید،شرایطشعر
سپیدمذهبیخراسانراچگونهارزیابیمیکنید؟
نخســت اینکه من با بومی کردن شعر ١00درصد 
مخالفم. شــعر درخت زیتون نیست که آن را بومی 
کنیم. شــعر جغرافیا نمی شناســد نباید آن را در 
جغرافیایی خاص منحصر کنیــم، اما اگر بخواهیم 
فضای شــعر سپید خراســان را ترسیم کنیم باید 
بگوییم در مشهد شاعری مثل مهدی اخوان ثالث را 
داشته ایم که نقش بسیار پررنگی در شعر خراسان و 
شعر ایران داشته است به خصوص شعر نیمایی. وی 
در مشهد بوده و در مشهد نفس می کشیده پس با 
این سابقه می شود گفت شعر غیرکالسیک خراسان 
شــعری ریشــه دار، معنادار و پرمحتواست، اما این 
مسئله هنوز ایده آل نیست و خیلی راه است تا شعر 
سپید مذهبی ایده آل ســروده شود. با فراهم کردم 
زیرساخت ها می توان به این ایده آل رسید. منظورم 
لوازم، اسباب و عللی است که موجب می شود شعر 
آیینی خوب ســروده شود، رشــد کند و در نهایت 

ماندگار و دست به دست شود.  

چهاسبابوعللیالزماستشعرسپید
مذهبیخراسانبهاینجایگاهبرسد؟

خراسان و رسانه های خراســان، شاعران خراسان را 
قبــول ندارند. در ماه محرم بــا وجود اینکه بهترین 
شاعران آیینی سرا در خراسان هستند،اما شهرداری 
مشهد همه شعرهای یک شاعر غیرخراسانی را روی 
بنر سطح شهر می زند. این بیگانه پرستی و ناخودباوری 
موجب می شود شــاعران مذهبی و خراسان مکانی 
برای ارائه آثار خود نداشته باشند. مسئله بعدی این 
است که شعر سپید مذهبی باید به مساجد و هیئت ها 
برود. این شعر باید با سینه زنی و هیئت گره بخورد و 
آمیخته شــود. در مساجد و هیئت ها عالوه بر اینکه 
شعر کالسیک خوانده می شود شعر غیرکالسیک هم 
خوانده شــود. باید نفس شاعر را به نفس سینه زنان 
و زنجیرزنان گره زد. شــاعر باید در هیئت ها حضور 
داشته باشد، پای علم بیاید و بایستد. اگر قرار باشد 
شاعر از این فضا دور شود و در فضای مذهبی نفس 
نکشد، توقع ســرودن شعر مذهبی از این شاعر دور 
از واقعیت اســت؛ آن هم ســرودن شعری که همه 

پامنبری ها از آن خوششان بیاید.

برش

 شعرخوانی شاعران در هیئت ها و 
مجالس روضه خوانی و سینه زنی 
شاعران  و  شد  شروع  مشهد  از 
دیگر شهرها به دنبال این اتفاق 

در مشهد از آن استقبال کردند

رابطهسپیدسراییوفرهنگدینیدرگفتوگویقدسبادکترهادیمنوری

شعر سپید مذهبی باید به هیئت ها و مساجد برود
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اینجان��ب ای��وب حی��دری مال��ک خ��ودروی س��واری 
پ��ژو پارس رن��گ خاکس��تری به ش��ماره ش��هربانی                            
246 ج 71 ایران 36 و ش��ماره بدنه 009E843885 و 
ش��ماره موتور 12488109920 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذکور را 
نموده اس��ت ل��ذا چنانچه هر کس ادعای��ی در مورد 
خ��ودروی مذک��ور دارد ظرف م��دت 10 روز به دفتر 
حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
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م��دل  ایک��س7  س��مند  خ��ودروی  کمپان��ی  س��ند 
انتظام��ی                                             ش��ماره  ب��ه  متالی��ک  ب��ژ  رن��گ   1382
373د12 ایران 74 ش��ماره موتور 12482011786 و 
شماره شاسی 82246228  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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س��ند کمپانی وبرگ س��بز و س��ند محضری خودروی 
خاکس��تری  رن��گ   2007 م��دل  کوپ��ه  هیون��دای 
ب��ه ش��ماره انتظام��ی 153ی65 ای��ران 12 ش��ماره 
شاس��ی ش��ماره  و   G6BA7587738 موت��ور 

 KMHHN61FP7U254872 ب��ه مالکی��ت معصوم��ه 
ایوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع

98
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آق��ای رضا فاتحی دارای شناس��نامه ش��ماره 112 
ص��ادره از ف��ردوس متول��د 57/01/01 فرزن��د 
عباس��علی اظهار م��ی دارد ک��ه دانش��نامه پایان 
تحصیالت مقطع کارشناسی ایشان مفقود گردیده 
اس��ت. لذا به موجب این آگهی دانشنامه مذکور 
ابطال می گردد. از یابنده تقاضا می ش��ود مدرک 
فوق را از طریق پست به نشانی مشهد- پردیس 
دانش��گاه فردوس��ی- مدیریت آموزش��ی- اتاق 
202 ارس��ال و یا در صورت امکان تحویل نمایند.
مدیریت آموزش��ی دانش��گاه فردوس��ی مش��هد
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س��ند کمپانی و برگ سبز خودروی وانت پیکان مدل 
1389 رن��گ س��فید به ش��ماره انتظام��ی 383ب67 
ایران 74 ش��ماره موت��ور 11489005702 و ش��ماره 
شاس��ی 212455 ب��ه مالکی��ت راح��ب قهرمانی آذر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارب��ری  ن��وع  کمپان��ی  خودرووب��رگ  شناس��نامه 
م��دل   PARSXU7 پژوتی��پ  سیس��تم  س��واری 
ب��ه  پ��الک 36ای��ران 649ط45  ب��ه ش��ماره   1393
124K0537148  وش��ماره شاس��ی                                                           ش��ماره موت��ور 
زهرابیگ��م  ب��ه  متعل��ق   NAAN01CA7EH157449

موئیدی مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. /ع
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برگ سبز و سند کمپانی خودروی پژو روآ مدل 1387 
رنگ نوک مدادی به شماره انتظامی 556و64 ایران 36 
ANA 11687036746 و ش��ماره شاسی   ش��ماره موتور

B21AA79H020713 به مالکیت ملیحه خس��روجردی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م��درک تحصیل��ی اینجانب فاطمه س��االری نیا 
فرزن��د غالمرض��ا ش ش 2733 و ک��د مل��ی 
گواه��ی  زاه��دان   از  ص��ادره   362156831
موقت کارشناس��ی روانشناسی بالینی  صادره 
از واح��د دانش��گاهی آزاد اس��المی بیرجن��د 
 90/01/27 تاری��خ  و   1092414 ش��ماره  ب��ا 
مفق��ود گردی��ده و فاق��د اعتب��ار می باش��د. 
از یابن��ده تقاض��ا میش��ود اص��ل م��درک را 
ب��ه آدرس خیاب��ان غف��اری � دانش��گاه آزاد 
 . نماین��د  ارس��ال  بیرجن��د  واح��د  اس��المی 
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آگه�ی تغیی�رات ش�رکت اندیش�ه 
اب�رار ش�رکت س�هامی خ�اص ب�ه 
ش�ماره ثبت 21650 و شناس�ه ملی 

10380371407
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,09,14 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ شد : -آقای حس��ین دریس سلمان نژاد به 
س��مت بازرس اصل��ی و خانم زهرا ش��یرین علوی 
به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مال��ی انتخ��اب ش��دند. - روزنامه کثیراالنتش��ار 
قدس جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب شد. 
- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 

سال 1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )700887(

س
,9
81
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13

ش�رکت                                         تغیی�رات  آگه�ی 
حمل و نقل درون شهری زمان سیر 
خراسان ش�رکت س�هامی خاص به 
ش�ماره ثبت 19301 و شناس�ه ملی 

10380348360
عموم��ی                      مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,05,30 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : اساس��نامه جدی��د در 64 
ماده و 12 تبصره به تصویب رس��ید. لذا ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)700578(

س
,9
81
19
11

برگ س��بز ،سندکمپانی ،س��ند محضری ،کارت خودرو 
س��واری پرای��د م��دل 1389 ب��ه رن��گ نق��ره ای ب��ه 
ش��ماره انتظامی 42 ایران 134 ج68به شماره موتور 
3735312 و ش��ماره شاس��ی S1412289662380به 
مالکی��ت فرح مرتض��وی پس��ند مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار س��اقط می باش��د . /ع
98
11
96
4
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