
شرایطی  در  را  دوم  و  بیست  فصل  پرسپولیس 
شروع کرد که در هفته های نخست مشکل گلزنی 
داشت اما رفته رفته با اضافه شدن لوکادیا، به صدر 
جدول رسید و در هفت هفته از ۱۴۵ هفته نخست، 
صدرنشین بود و توانست به موقع قهرمانی نیم فصل 

را در هفته پانزدهم به دست آورد.
 نیم فصل نخست لیگ برتر در حالی با قهرمانی 
پرسپولیس تمام شد که شاگردان گل محمدی بیش 
مسابقات  صدرنشین  تاکنون  دیگری  تیم  هر  از 
بوده اند )۷ هفته( و توانستند خود را از رتبه دوازدهم 
لیگ در هفته دوم مسابقات به رتبه نخست برسانند 
و در اکثر هفته ها در حال جابجایی رتبه نخست با 

تیم های گل گهر، استقالل و سپاهان بوده اند.
گهر،  گل  هفته(،   ۲( سپاهان  هفته(،   ۳( استقالل 
فوالد و نفت مسجد سلیمان )۱ هفته( هم دیگر 
تیم هایی هستند که صدرنشینی را تجربه کرده اند 
تا به این ترتیب در طول ۱۵ هفته نخست لیگ، ۶ 

تیم صدرنشین شده باشند.
در عوض استقالل، صنعت نفت  آبادان، ملوان و 
نفت مسجدسلیمان ۴ تیمی هستند که حداقل یک 
 ۸ آبادانی ها  و  گرفته اند  قرار  جدول  قعر  در  بار 

هفته به انتهای جدول دوخته شده بودند.

که  است  سپاهان  برتر  لیگ  در  را  ثبات  بیشترین 
هیچ گاه از رتبه چهارم پایین تر نرفته و بین بهترین و 
بدترین رتبه این تیم فقط ۳ پله اختالف وجود دارد.
از سوی دیگر بهترین تیم لیگ برتر بعد از هفته 
هفتم، مس رفسنجان است که توانسته از رده نهم 
از  ناشی  مساله  این  که  کند  پنجم صعود  رتبه  به 
بهبود نتایج شاگردان ربیعی بعد از گذشت چندین 

هفته ابتدایی است.
پرسپولیس اما تیمی است که بعد از جذب لوکادیا 
پله  و  کند  غلبه  خود  گلزنی  مشکل  بر  توانست 
پله به صدرجدول برسد و حتی بعد از رفتن این 
بهبود  را  خود  گلزنی های  توانست  هم  بازیکن 
ببخشد. پرسپولیس در سه هفته اخیر ۹ گل به ثمر 
رسانده و میانگین ۳ گل در سه بازی اخیر را دارد.

با انجام دیدار عقب افتاده  ۲ تیم آلومینیوم اراک و 
بسته  شاهد  رسمی  به صورت  سیرجان،  گل گهر 
برتر  لیگ  رقابت های  اول  نیم فصل  پرونده   شدن 

در دوره  بیست و دوم خواهیم بود.
تا به اینجای کار و پس از انجام ۱۱۹ مسابقه، آقای 
است.  رسانده  ثمر  به  گل   ۶ تنها  برتر  لیگ  گل 
در  تراکتور  باتجربه   مهاجم  عباس زاده،  محمد 
کنار یورگن لوکادیا، مهاجم جداشده  پرسپولیس، 
جدول  صدر  در  فعال  بازیکنان  دیگر  از  جلوتر 
حضور دارند. آماری بسیار ضعیف برای لیگی که 
میانگین گل در آن نیز پایین تر از استاندارد است.

به  اول  نفر  نیز  دوم  نیم فصل  در  که  صورتی  در 
آقای  احتماال  کند،  گلزنی  اول  نیم فصل  اندازه  
با ۱۲ گل صاحب کفش  بیست و دوم  لیگ  گل 
حال  به  تا  که  آماری  ضعیف ترین  می شود!  طال 

این عدد حتی  بودیم.  برتر شاهد  لیگ  تاریخ  در 
پایین تر از تعداد گل هایی است که آقای گل های 
ثمر  به  نخست  دوره های  در  تیمی   ۱۴ لیگ های 

رساندند.
پیش از این، ادموند بزیک با زدن ۱۳ گل در لیگ 
دوم که ۱۴ تیمی بود، از نظر تعداد گل، پایین ترین 
انصاری فرد  کریم  بود.  گذاشته  جای  بر  را  عدد 
در سال ۱۳۹۳ و گادوین منشا در سال ۱۴۰۱ با 
به ثبت رساندن ۱۴ گل به صورت مشترک رتبه  
دوم را از این حیث مال خود کرده اند و حاال در 
صورت ادامه  روند ضعیف این فصل، رتبه  نخست 

به آقای گل لیگ بیست و دوم تعلق می گیرد.
سال  در  نوروزی  رضا  که  است  حالی  در  این 
۱۳۹۰ با زدن ۲۴ گل بهترین آمار را از حیث تعداد 
گل بر جای گذاشت. البته که آن دوره بازی ها با 

حضور ۱۸ تیم به انجام رسید اما بازهم نوروزی از 
آقای گل احتمالی لیگ بیست و دوم دوبرابر بیشتر 
و  برهانی  آرش  عنایتی،  است. رضا  کرده  گلزنی 
کریم انصاری فرد نیز با زدن ۲۱ گل در سال های 
صورت  به  را  دوم  رتبه    ۱۳۹۱ و   ۱۳۸۸  ،۱۳۸۵

مشترک مال خود کرده اند.
فعلی  گل های  آقای   به  نگاهی  نیست  بد  حال 
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و  گلزنی  حیث  از  کردید  مشاهده  که  همانطور 
لیگ های  با  زیادی  فاصله   گلی،  آقای  همچنین 
مثال  طور  به  داریم.  آسیایی  حتی  و  اروپایی 
هفته   پایان  از  پیش  عربستان  حرفه ای  لیگ  در 
دوازدهم اندرسون تالیسکا با ۱۱ گل بهترین گلزن 

به حساب می آید.
باید دید در نیم فصل دوم شاهد بازی های زیباتر و 
گل های بیشتری خواهیم بود یا قرار است در روی 

همان پاشنه بچرخد!
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 پیروزي نیروهاي اسالم بر "یزدگرد سوم" و انقراض سلطنت ساساني )642م(

 تولد "ویلیام ِجیمز" فیلسوف و نظریه  پرداز معروف امریکایي )1842م(

ارتحال استاُد المتأخرین شیخ "مرتضي انصاري" فقیه و مرجع اعلي در نجف)1281 ق(
مرگ آریل شارون ، یازدهمین نخست وزیر اسرائیل )2014 م(

واگذاري امتیاز "رویتر" توسط "ناصرالدین شاه قاجار" به انگلستان)1289 ق(

ذکر روزچهارشنبه

باال بردن ابرو )لیفت ابرو( چه حکمی دارد؟ آیا مانع وضو و غسل است؟
اگر از موادی استفاده شود که مانع رسیدن آب به پوست یا موی ابرو گردد، وضو و غسل با 
آن صحیح نیست و باید موقع وضو و غسل برداشته شود و چنانچه برداشتن آن تا پایان وقت 
نماز، ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، باید عالوه بر وضو یا غسل جبیره ای، 
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داستان کوتاه

امام صادق علیه السالم
أنِفْق و أیِقْن بالَخَلِف .

انفاق کن و به عوض یقین داشته باش.

یا حی یا قیوم  
ای زنده، ای پاینده

منتظر بدترین آقای گل تاریخ لیگ برتر باشید؛ 
ثلِث هالند، نصِف لوا و پایین تر از طارمی!

 پسری به سفر دور رفته بود و ماه ها بود که از او 
خبری نداشتند.

 بنابراین مادرش دعا می کرد که سالم به خانه بازگردد.
نان  خانواده اش  اعضای  تعداد  به  روز  هر  زن  این 
می پخت و همیشه یک نان اضافه هم می پخت و آن را 
پشت پنجره می گذاشت تا رهگذری گرسنه که از آن جا 

می گذشت نان را بردارد.
 هر روز مردی گوژپشت از آن جا می گذشت و نان را 
برمی داشت و به جای آن که از او تشکر کند می گفت: 
»هر کار پلیدی که بکنید با شما می ماند و هر کار نیکی 

که بکنید به شما برمی گردد«
از  زن  که  این  تا  داشت  ادامه  روز  هر  ماجرا  این   

گفته های مرد گوژپشت ناراحت و رنجیده شد.
بلکه  نمی کند  تنها تشکر  نه  »او  به خود گفت:  او   
نمی دانم  می آورد،  زبان  به  را  این جمله ها  روز  هر 

منظورش چیست؟«
 یک روز که زن از گفته های مرد گوژپشت کاماًل به 
تنگ آمده بود، تصمیم گرفت از شر او خالص شود، 
بنابراین نان او را زهرآلود کرد و آن را با دستان لرزان 
پشت پنجره گذاشت. اما ناگهان به خود گفت: »این چه 

کاری است که من می کنم؟«
انداخت و نان   بالفاصله نان را برداشت و در تنور 

دیگری برای مرد گوژپشت پخت.
و  برداشت  را  خود  نان  و  آمد  روز  هر  مثل  مرد   

حرف های همیشه خود را تکرار کرد و به راه خود 
ادامه داد.

 آن شب در خانه زن به صدا درآمد، وقتی زن در را باز 
کرد فرزندش را دید ضعیف و خمیده با لباس هایی پاره. 

پشت در ایستاده بود.
 او گرسنه، تشنه و خسته بود.

 درحالی که به مادرش نگاه می کرد گفت: »مادر اگر 
معجزه نشده بود نمی توانستم خودم را به شما برسانم؛ 
اینجا گرسنه و نحیف شده بودم و  درچند فرسخی 
داشتم از هوش می رفتم، ناگهان رهگذری گوژپشت را 

دیدم که به سراغم آمد.
من  به  نان  یک  او  و  خواستم  غذا  لقمه ای  او  از   
داد و گفت: »این تنها چیزی است که من هر روز 
می خورم، امروز آن را به تو می دهم، زیرا که تو بیش 

از من به آن احتیاج داری«
 وقتی که مادر این ماجرا را شنید رنگ از چهره اش 
مرد  برای  آلوده ای  نان  ابتدا  که  آورد  یاد  به  پرید، 
به ندای وجدانش گوش  اگر  بود و  گوژپشت پخته 
نکرده بود و نان دیگری برای او نپخته بود، فرزند نان 

زهرآلود را می خورد.
 به این ترتیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه مرد 

گوژپشت را دریافت…
 »هر کار پلیدی که انجام دهید با شما می ماند و هر کار 

نیکی که انجام دهید به شما باز می گردد«
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پرسپولیس چطور قهرمان نیم فصل شد؟
 دو روی استقالل و نفت

زلزله فوتبالی در راه است؛ 
تقابل دو فوق

 ستاره جهان در عربستان
 رونالدو و مسی در دیدار دوستانه تیم منتخب 
مصاف  به  پاری سن ژرمن  مقابل  الهالل  و  النصر 
هم خواهند رفت؛ دوئلی که در جام جهانی رخ 
نداد و حال این زلزله فوتبالی قرار است عربستان 

را به لرزش درآورد.
ژانویه(   ۱۹( دی ماه   ۲۹ پنجشنبه  پاری سن ژرمن 
در ورزشگاه ملک فهد ریاض عربستان به مصاف 
تیم  رفت؛  خواهد  الهالل  و  النصر  منتخب  تیم 
النصری که کریستیانو رونالدو چند صباحی است 
انتقال  پیوسته و همین  به آن  به  صورت رسمی 

نگاه ها را به عربستان معطوف کرده است.
در این دیدار دوستانه قرار است دو رقیب دیرینه 
یعنی لیونل مسی قهرمان کنونی جهان و بازیکن 
پاری سن ژرمن و کریستیانو رونالدو دارنده ۵ توپ 
طالی جهان با پیراهن النصر رویاروی هم بایستند 

و رقابت خود را در عربستان سعودی احیا کنند.
تیم پاری سن ژرمن قرار است طبق رسمی که پس 
مرسوم  قطری ها  توسط  باشگاه  این  تصاحب  از 
شده و بنا بر آن هر سال در ژانویه در قطر حضور 
ژانویه(   ۱۷( دی ماه   ۲۷ آن ها  هم  امسال  یابند. 
قبل از دیدار دوستانه با عربستان، به دوحه سفر 

خواهد کرد.
آخرین دیدار مسی و رونالدو برندگان ۱۲ توپ 
و  بارسا  بین   ۲۱-۲۰۲۰ قهرمانان  لیگ  به  طال، 
یوونتوس بازمی گردد؛ اما رقابت های بزرگ آنها 
در ال کالسیکو بارسا و رئال مادرید، بارها رخ داده 
است؛ زمانی که مسی قهرمان بارسلونا و رونالدو 

قهرمان رئال مادرید بود.
در  جهان  دوستاره  این  دوستانه  بازی  درباره 
عربستان، ترکی آل شیخ مسئول بلندپایه ورزش 
این  بلیت فروشی  رصد  در  داد  خبر  عربستان 
دیدار دوستانه متوجه شدند هواداران ۱۷۰ کشور 
خواهان خرید بلیت برای تماشای بازی مسی و 

رونالدو در ریاض هستند.
همچنین طبق آمار وزارت ورزش عربستان بیش 
از ۲ میلیون درخواست برای حضور در این بازی 

به میزبانی ریاض به دستشان رسیده است.

قاضی فینال جام جهانی 
بهترین داور جهان شد

قاضی فینال جام جهانی به عنوان بهترین داور جهان 
در سال ۲۰۲۲ میالدی انتخاب و معرفی شد.

در  فوتبال  آمار  و  تاریخ  بین المللی  فدراسیون   
در  جهان  بهترین های  میالدی   ۲۰۲۲ سال  پایان 

سال گذشته را معرفی می کند.
این نهاد بین المللی شیمون مارسینیاک از لهستان 
را با فاصله زیاد بهترین داور جهان در این سال 
معرفی کرد. هفت داور از اروپا در میان ۱۰ داور 
از  هم  دیگر  داور  سه  دارند.  قرار  جهان  برتر 
قاره های آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی هستند.
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تا ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ودر ساعات تعیین شده صورت می پذیرد، شایان ذکر است اخذ درخواستهای پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از ساعت ۸ الی ۱۱ صرفًا در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد. 

۲- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط )بدون کارمزد( جهت تنظیم  مبایعه نامه به شرح جدول زیر می باشد:

تبصره 1: در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ ۱۰% زمان تحویل ملک به حصه نقدی )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد. تبصره 2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر 
به مدت سه ماه )سررسید اولین قسط(  موجب برخورداری از تخفیف پرداخت نقدی به شرح جدول فوق می گردد. ۳- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد. ۴- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد. ۵- شایان ذکر است کلیه امالک  عرضه 
شده به استثناء مواردی که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد  )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان، مساحت کل ششدانگ است( ۶- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلی امالک و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضای شرکت در مزایده الزامی است، بدیهی 
است هرگونه ادعایی مبنی بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوی حوزه های اجرایی قابلیت استماع ندارد.  ۷- بازگشایی پاکتهای ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸  رأس ساعت ۱۱ در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور  انجام 
خواهد شد. ۸- ضمن ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضائیه، هنگام  تنظیم مبایعه نامه، ارایه برگه ثبت نام در سامانه یاد شده الزامی می باشد ضمنًا عالوه بر نشانی اقامتگاه قراردادی مندرج در ماده یک مبایعه نامه، ابالغ از طریق سامانه ثنا نیز معتبر و مالک عمل خواهد بود. ۹- کلیه امالک عرضه شده با 
وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید ازملک مورد درخواست الزامی است ۱۰- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفًا تا ساعت ۱۰/۴۵ صبح روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ در محلهای تعیین شده میباشد. ۱۱- ودیعه شرکت درمزایده نفرات چهارم وبعد از آن در اولین 

روز اداری  پس ازاعالم نتایج )شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱( در محلهای تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

مهلت شرکت در مزایده از روز یک شنبه مورخ 1401/10/18 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 می باشد. لیست امالک به شرح ذیل:

شماره تلفندورنویس آدرس نمایندگی نام نمایندگی ردیف

12-34779810 -041 )داخلی 8737 و 8738(34779815تبریز خیابان آزادی )کمربندی( جنب اداره کل تعاون، خیابان حج )جنت(- جنب دیوان محاسبات- پالک35آذربایجان شرقی 1

تخفیف پرداخت نقدی حصه غیر نقدی )باقیمانده در اقساط...(زمان تحویل ملکحصه نقدی )پیش پرداخت(شرایط پرداخت )گروه(
۱۲%۴۵% در اقساط ۱۵ ماهه 10%45%الف
۱۴%۵۰%  در اقساط ۲۱ ماهه10%40%ب
۱۶%۶۰% در اقساط ۲۷ ماهه 10%30%ج
۱۷%۷۰%  در اقساط ۳۰ ماهه 10%20%د

توضیحاتشرایط واگذاری مبلغ پایه مزایدهاعیانعرصه کاربری نوع ملک پرونده فروشآدرس ملک ردیف روزنامه

تکمیل فرم الحاقیه الزامی می باشد.ج۱۲۷۵۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰زمین۸۱تبریز-  خیابان ولیعصر - خیابان عارف ۱

 آگهی فروش امالک بصورت مزایده
سازمان اموال و امالک ستاد

سازمان اموال و امالک ستاد

برگزاری صد وشانزدهمین  مزایده کتبی سراسری امالک و مستغالت سازمان اموال و امالک ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح جداول ذیل اعالم می گردد، لذا متقاضیان خرید امالک می توانند از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ همه روزه بجز ایام تعطیل از 
ساعت ۸  الی ۱۷ و روزچهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از ساعت ۸ الی ۱۰/۴۵  صبح  )صرفًا در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل( جهت اطالع ازشرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده  به محلهای ذیل مراجعه نمایند. 

همچنین به آگاهی می رساند اطالعات مربوط به مزایده در  وب سایت  به  نشانی  www.ssa-s.ir  قابل رؤیت می باشد.
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