
سعدِی تصادفی!
پس از گذشــت 67 سال از ساخت تنها 
مجســمه موجود از چهره »سعدی« که 
در دروازه اصفهان قرار گرفته است، حاال 
مسئوالن شــیراز، نقش برجســته ای را 
طراحی کرده اند که نسبت به تصویر به جا 
مانده از سعدی، تفاوت  های زیادی دارد. 
سنگ نگاره جدید از چهره سعدی سوژه 
طنز کاربران فضای مجازی شــده و کاربران در قالب هشــتگ »سعدی« از 
مسئوالن دخیل در ساخت این تندیس گالیه می کنند. کاربری در این باره 
نوشته است: »اگر سعدی خدا بیامرز در عصر حاضر می زیست باید به او حق 
می دادیم که این گونه بسراید: تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین 

دماغ زیباست نشان آدمیت«!

تاریخ تکرار می شود
فیصل الدویســان، عضو ســابق پارلمان 
کویت در ارتباط با دیدار اخیر »شــینزو 
آبه« با رهبر انقــالب، دو بار توییت کرد. 
او در یکی از توییت هایش نوشت: »دیروز 
عبیداهلل به امام حسین)ع( در کربال نامه 
نوشت و داد به عمرسعد تا امام جوابش را 
بدهد و امام)ع( فرمودند جوابی نمی دهم 
و حــاال تاریخ تکرار می شــود؛ ]آیت اهلل[ 
خامنــه ای می گوید: جوابی به او نمی دهم«. این سیاســتمدار کویتی توییت 
دیگرش را با آیه قرآن تمام کرده است: »آقای خمینی پیش از این پیام اردوگاه 
شــرق را رد کرد و آقای خامنه ای ۳۰ سال بعد پیام اردوگاه غرب را رد کرد... 
جالل و عزت از آن خداوند، رسولش و مؤمنان است، اما منافقین نمی دانند...«. 

تصاویر جعلی نیروی دریایی آمریکا
نیروی دریایی آمریکا پنجشــنبه شــب 
ویدئویی را منتشــر و ادعا کرد در ساعت 
۴:۱۰ بعدازظهر پنجشنبه به وقت محلی، 
یک قایق گشتی سپاه پاسداران به نفتکش 
ژاپنی نزدیک شده و یک مین عمل نکرده 
را از بدنه این نفتکش  جدا کرده اســت! 
جمعی از فعاالن فضــای مجازی هم در 
پاســخ، تصاویر اولیه نفتکــش ژاپنی را 
در کنار تصاویر نفتکش حاضر در فیلم منتشــر شده توسط نیروی دریایی 
آمریکا قرار دادند که مقایسه این دو تصویر نشان می دهد این دو نفتکش هیچ 

شباهتی به یکدیگر ندارند.

شعبه دوم بی بی سی
روزنامه شرق روز گذشته به نقل از رئیس 
جمهور تیتر زده بود: »منافع ایران تأمین 
شود امکان بازگشت به نقطه قبلی وجود 
دارد«. تیتر شــرق زیاد به مــذاق اهالی 
توییتر خوش نیامد و حسابی مورد انتقاد 
قرار گرفت. کاربری نوشــته است: »نرود 
میخ آهنین در ســنگ! تیتر یک روزنامه 
شرق بازگشــت به مذاکرات است آن هم با توجه به  صحبت  های رهبری در 
دیدار با شینزو. حقیقتاً لقب شعبه دوم بی بی سی برازنده روزنامه شرق است«!

  کو آرامش؟
قــرار بود برای خانواده اش فرشــته و پیام آور آرامش و 
صلح باشــد. ســال ۱۳5۰ که در تبریز به دنیا آمد به 
اصرار خواهرش »رامبد« نامیده شــد که گویا به معنی 
»نگهبان صلح و آرامش« اســت. سلیقه خواهر بد نبود، 
اما واقعیت این است که انگار کوچک ترین شناختی از 
برادرش نداشــت. یعنی حتی همان خواهر بزرگ هم 
بعدها محال بود بتوانــد در اعمال و رفتار و بخصوص 
بازیگری و اجراهای برادر، کمترین نشانه ای از آرامش 
پیدا کند! کودکی تا نوجوانی اش انگار البه الی ســوابق 
هنری گم وگور شــده و اطالع چندانی از آن در دست 
نیست، اما به نظر می رسد پس از پایان دوران دبیرستان 
در رشته بازیگری ادامه تحصیل داده است. »رامبد«ی 
کــه تا همین چند روز پیش، عالقــه اش به »کانادا« یا 
زندگــی در هر جــای دیگر جهــان را رو نکرده بود و 
می گفت آرزو دارد مزرعه ای بزرگ داشــته باشد و یک 
استودیوی بزرگ تر فیلم سازی، با همه عجله ای که برای 
رســیدن به آرزوهایش داشت، مجبور شد تا سال 8۰ 
و سریال »گمگشــته« برای کارگردان شدن صبر کند. 
در کارنامه هنری جوان می توان نزدیک به 5۰ فیلم و 
سریال را پیدا کرد و البته سیمرغ بلورین نقش مکمل 

مرد از جشنواره فیلم فجر در سال  را. 

  آرزوهای بزرگ
نمی گوییم یک بازیگر یا کارگــردان حق ندارد به جز 
داشــتن یک مزرعه بزرگ و اســتودیوی فیلم سازی 
)آن جور که خودش گفته بود( آرزوی دیگری داشــته 
باشــد، اما از کســی که کارش را با تحصیل در رشته 
بازیگری و سپس بازی در تئاتر آغاز کرده، یکباره سر از 
کارگردانی تیزرهای تلویزیونی درآورده و در سریال هایی 
چون »همســران« بازی کرده، با ســریال »خانه سبز« 
دیده شــده و با هزارجور زحمــت و دیدن این و آن و 
ســهم گرفتن از آنتن تلویزیون، تقریباً زود به خیلی از 
آرزوهای هنری اش رسیده و مشهور و محبوب خیلی 
از طرفدارانش شده است، توقع دیگری می رود. به قول 
خیلی از طرفدارانی که روزهای گذشته در فضای مجازی 
گفتند و نوشتند: کاش رامبد جوان پیش از تالش برای 
رسیدن به آرزوهای تازه و غیر هنری اش، کمی بیشتر 
آن ها را سبک و سنگین می کرد، شعارهای قشنگ 

و طرفدار جمع کنی را که در برنامه هایش 
سر داده، جلو چشمش می آورد، 

به احساسات مخاطبانش 
و  می کــرد  فکــر 
البته بــه اینکه او و 
بود  قرار  خندوانه اش 

همیشــه برای مردم ایران 
احترام قائل و دوستشان داشته 

باشند. 

  تو فقط مال خودت نیستی
شــما با عبارت هایی مانند: »در مورد دیگران قضاوت 
نکنیم... هرکسی آزاد است پولش را آن طور که دوست 
دارد خرج کند... در زندگی شخصی هنرمندان دخالت 
نکنیم« که این روزهــا و در حمایت از رامبد جوان در 
دهان فضای مجازی می چرخد، موافقید؟ اصالً شــما، 
رامبد جوان را »دیگران« یا »هرکسی« تلقی می کنید یا 
از آن هایی هستید که برای چهره های سرشناس هنری 
و ورزشــی حساب جداگانه ای باز کرده و از آن ها توقع 
دیگری دارند؟ البته از هر گروه باشــید، البد فراموش 
نکرده اید که در ماجرای طالق دادن همسر دوم )سحر 
دولتشاهی( و ازدواج با همسر سومش )نگار جواهریان( 
تقریباً همه طرفداران و یا حتی منتقدانش از دخالت و 
قضاوت درباره مســائل شخصی و زندگی خصوصی او 
خودداری کرده و کاری نداشتند که رامبد دوست دارد 
پول ، احساسات و عواطفش را کجا و چطور خرج کند. 
به نظر شما چرا همین طرفداران و منتقدان در ماجرای 
سفر او و همسرش به کانادا ترجیح می دهند، این بار در 
آنچه برخی ها آن را حیطه مسائل شخصی یک هنرمند 

به حساب می آورند، دخالت کنند؟ 
رامبد جوان این بار در یک سفر خانوادگی و یا کاری، چه 
قبحی را شکسته و پا روی کدام خط قرمزها گذاشته است 
کــه صدای انبوهی از طرفداران و منتقدانش را درآورده 
اســت؟ راستی این را شــنیده اید که آدم های مشهور، 
قهرمانان، ورزشکاران ملی پوش و خیلی های دیگر وقتی 
به هر دلیل به شهرت و محبوبیت دست پیدا می کنند، 
دیگر بخشــی از رفتار ها، آرزوها و دوســت داشتن ها و 
نداشتن هایشان، تنها متعلق به خودشان و خانواده شان 

نیست و باید مراقب خیلی از چیزها باشند؟

  محبوب سابق
البته رامبد جوان نه یک قهرمان ملی به حساب می آید، 
نه ورزشکار و نه خیلی چیزهای دیگر. او هنرمند مشهور 
و محبوب )سابق(ی است که خیلی هامان تا همین چند 
ماه پیش برای دیدن »خندوانه« اش حاضر بودیم تا دیر 
وقت بیدار بمانیم و حتی اگر حالش را داشتیم همراه 
او و جناب خــان بــه هر کجــا »بریم...

خندوانــه  برگردیــم«! 
و رامبــد جــوان همه 
شهرت و اعتبارشان را 
تنها از 25 سال سابقه 
هنری، 2۰۰۰ مطلب و 
مقاله ای که مدعی بودند 
بــرای ســاخت برنامه، 
مطالعه و بررســی شده 
و افــراد خالقی که جلو 
و پشــت صحنه به کار 
گرفته شــده بودند، ندارد. 

بخشــی از آنچــه را که رامبد جوان به دســت آورد و 
تبدیل به چهره یا به قول امروزی ها »ســلبریتی« شد، 
ما مخاطبان به او دادیم. بســیاری از ما با اســتقبال و 
حمایتمان از برنامه ای که تالش می کرد بدون متمرکز 
شدن بر انتقادات و گالیه های سیاسی و اجتماعی، بدون 
بزرگنمایی معضالت ریز و درشــت اجتماعی و بدون 
حرف و حدیث هایی که می تواند برای لحظاتی ســبب 
تلخکامی شود، ما را سرخوش و سرحال نگه دارد، توی 
ذهن و دلمان رامبد را تا سرحد یک قهرمان و شخصیت 

تکرار نشدنی باال بردیم! 

  اعتماد و احساسات ملی
همــه تقصیرها را گردن خودمــان نیندازیم. در میان 
مسئوالن و برنامه ریزان، آن هایی که برای عقب نماندن از 
مسابقه جذابیت و جلب مخاطب به انبوه سازی برنامه ها 
و سریال های سرگرم کننده رو آوردند یا مسئوالنی که 
به فکر مقوله »مدیریت چهره ها و شخصیت ها« نیفتادند 
هم می شــود مقصرانی را پیدا کرد. یعنی به جز من و 
شما و فضای مجازی بی رحم، بسیاری از عوامل دیگر 
دست به دست هم دادند تا کار به جایی برسد که برخی 
از چهره ها و شــخصیت های سرشــناس، در گرماگرم 
شــهرت و محبوبیت، فراموش کنند که شــهرت چه 
مسئولیت هایی را روی دوش آن ها می گذارد. همان طور 
که خیلی از مردم، مسئوالن، برنامه ریزان و برنامه سازان 
فراموش کردند فالن ســلبریتی ممکن است، فردا با 
رفتار و یا حرکتی نادرست، اعتماد عمومی و احساسات 

مردمی را به چالش بکشد.

  تا اطالع ثانوی
این روزها کار از قضاوت دربــاره اعمال و رفتار اخیر 
رامبد جوان و همســرش گذشــته و خیلی ها دارند 
تحلیل و تفسیر می کنند که آیا مسافران کانادا، دوباره 
به ایران برمی گردند؟ با توجه به اتفاقاتی که این چند 
روز رخ داده اســت، آینده هنــری رامبد چه خواهد 
شــد؟ برخی از خبرگزاری ها، به صــورت نه چندان 
قطعی و رسمی خبر دادند: تا اطالع ثانوی هیچ یک از 
برنامه های رامبد جوان از شبکه های تلویزیونی پخش 

یا باز پخش نخواهد شد.
اگــر فرض کنیم »جــوان« و همســرش، مثل برنامه 
خندوانــه، این بار هم رفته باشــند که مثــالً با یک 
»مردم ایران دوســتتون داریم« برگردند، اگر تلویزیون 
این بار برخــالف ماجرای 9۰ و فردوســی پور، فقط 
»فعالً« تصمیم به حذف »خندوانه« گرفته باشــد! اگر 
ســینه چاکان چهره های هنــری و »خندوانه« ها هنوز 
معتقد باشند که اشتباه و خطای رامبد و همسرش به 
هیچ کس مربوط نیســت و مسئله شخصی زندگی اش 
است، باید بازهم منتظر رامبدها، خندوانه ها و سفرهای 

آنچنانی به کانادا باشیم!  

فعالً باور نکنید!
می گوینــد آمــوزش و پــرورش آمریکا در 
حرکتی جالب توجه برای معرفی ریاضیدان 
درگذشته ایرانی »مریم میرزاخانی«، معرفی 
او به عنوان نخبه ای تالشگر و همچنین ایجاد 
انگیزه در دانش آموزان آمریکایی، یک درس از 
کتاب های درسی مقطع ابتدایی خود را به وی 
اختصاص داده اســت. تصویری از این بخش 

کتاب با عکســی از مریم میرزاخانی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که با 
موجی از استقبال کاربران ایرانی همراه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان با انتشار این مطلب، یک اِن ُقلت را هم در پایان مطرح 
کرده است. از آنجا که انتشار شایعه و اخبار جعلی در فضای مجازی رونق دارد، 
این خبرگزاری در پایان مطلب می نویسد: »البته باید گفت زمزمه هایی مبنی بر 
جعلی بودن این خبر نیز از برخی منابع به گوش می رسد، حاال باید منتظر بود 
و دید که تا چه حد صحت و سقم این مطلب آشکار می شود«. شما خوانندگان 
عزیــز هم چند روزی گوش به زنگ باشــید و اگر در روزهای آینده این خبر 

تکذیب نشد، می توانید آن را باور کنید!

دست های باتربیت
رقیه توسلی: گوشــه ای کتاب می خوانم: »دست مردان به درد دست دادن، 
چکاندن ماشــه تفنگ، نجاری و امضا می خورد. اما به دستان زنان به گونه ای 
دیگر باید نگاه کرد. آن زمان که کره روی نان می مالند و شانه می کشند بر مو«.

تأمل کنان »هاینریش بُل« را متصور می شــوم. دســت های نویسنده مذکر 
آلمانی اش راو رادار ذهنی ام می چرخد. برادرخان و وقت شستن دست و صورت 
عزیز در نظرم می آید، »فرید« که جمعه ها با اکیپی از دست های مردانه می روند 
تور زباله برداری از طبیعت و آقاجان که گشاده رو می ایستاد پای سینک و ظرف 
می شست.در گیر و دار کتاب »عقاید یک دلقک« ام که ناگهان همه طّنازی بهار 
و کتری خوش الحان یکجا دود می شود می رود هوا و جز جیغ و شیون از پنجره 

نیمه باز نمی ریزد توی نشیمن.
ُسســت تر از آنم که برخیزم. ندیده می فهمم چه شــده. یعنی صداها باخبرم 
می کنند. ضجه های زِن تنها. خیابان خلوت. گاز پر کردن های یک موتورسیکلت.

البه الی فریادها، صدای آشــنای آقای همسر را هم می شنوم که سر از خیابان 
درآورده انگار.زن دزد زده میان جمعیت داد می کشد: کیف دستی ام را یک زن 
قاپید! و با شــوک می گوید: خیرندیده ها! مدارک مردم پیشــم بود. به سارقان 
التماس کردم محض رضای خدا، اسناد و کیف را چند خیابان باالتر بیندازند دور.

می روم کنار پنجره. کسی نیست. بی تردید همسایه ها زن را برای پیدا کردن 
کیفش همراهی کرده اند تا دورترها. بلکه ببینند نصف ارزنی آیا هنوز شــرف 
مانده برای دست کج ها یا خیر؟  بی تاب توی خانه راه می روم. ساعت نزدیک به 
۱2 را نشان می دهد. به همین سادگی صبح تعطیل ته می کشد بدون اینکه از 
ماراتن باند کیف زن و عقاید یک دلقک در الیه های پنهان سرم چیزی بداند.

هر چه پنجره را باز می کنم باز مارش گالویز شدن خانم مالباخته و راهزن ها 
از نشیمن نمی رود بیرون. کاش چادر به کمر می بستم و شلنگ می کشاندم تا 
روی ردپای غارتگرها آب می گرفتم. روی تجاوز به حریمی که اتفاق افتاد. اما 

نمی شود. نباید به وسواس دامن بزنم.
نرســیده به ظهر سرانجام آقای همســر با این جمله از در می آید تو: »بخش 
هشــت« را خوردیم، کیفی در کار نبود.تار مو: آقای بُل! به نظرم دســت ها را 
به مؤنث و مذکر تقسیم نکنیم، دست ها تربیت شدنی اند.دعا: ان شاءاهلل هیچ 
بنی بشری هرگز گذرش به این کلمات سیاه نیفتد. به اعتیاد، طّرار، لقمه حرام!

 مجازآباد

درباره ماجراها و حاشیه های سفر »رامبد جوان« به کانادا

بریم ... برنگردیم؟
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ورزش
 رئیس هیئت مدیره استقالل از توافق سنگربان آبی ها 

با »شهرخودرو« خبر داد

رحمتی مشهدی شد

شاهین طبع برای جام جهانی نقشه دارد

 جوالن حدادی 
در اردوی تیم ملی بسکتبال

سید مرتضی فاطمی،  مجری برنامه »اختیاریه« در نشست بررسی این برنامه در مؤسسه فرهنگی قدس:

نیاز امروز تلویزیون گفت وگوهایی
 برای مطالبه از مسئوالن است

فناوری فرهنگی درموزه زنده صحن نو
زمانــی در زمینه بازی های رایانه ای با شــورای عالی اطالع رســانی همکاری 
می کردم. در بررســی ها و مطالعات آن دوره، بیشتر اطمینان کردم که ما باید 
عالــم واقعی را جدی بگیریم و بازی ها و دیدارهای واقعی را مهم بشــماریم. 
آن ســال ها به اهمیت وقایعی مثل سفرهای راهیان نور به عنوان یک فناوری 
فرهنگی فکر کردم و درباره هیئت ها و مســجدها بیشتر اندیشیدم. هر چند 
ما باید در جغرافیای بازی های رایانه ای حضور پررنگی داشــته باشیم، اما الزم 
اســت فناوری های فرهنگی خودمان را داشته باشیم، زیرا بسیارند اتفاق هایی 
که فقط روی زمین می افتند و تمدن ما با داشــتن نمونه های مثالی ای مثل 
حج و نیز زیرساخت هایی مثل زیارت، ظرفیت های بی شماری برای این ماجرا 
دارد. راهیان نور یکی از فناوری های مهم فرهنگی اســت که هنوز قدرش را 
درست ندانسته ایم. هیئت های مذهبی و مراسم محرم و صفر با اینکه بر سفر 
مکانی مبتنی نیستند، اما با استفاده از زمان های خاص یک اردوکشی عظیم 
راه می اندازند و انسان را در همان جایی که هست به سیر انفس می برند. اگر 
با اردوهای پیشاهنگی حزب اهلل لبنان آشنا باشید، خواهید دانست که بخش 
مهمی از کیفیت انســانی نیروهای حزب اهلل مدیون اردوهایی با نام »کشافه« 
است. ما نیاز به تکثیر این نوع نمونه ها داریم و موزه زنده »صحن نو« در شهر 
مقدس مشهد، یک فناوری تازه فرهنگی است که باید قدر آن را دانست. این 
موزه پیشتر در شهرداری مشهد با نام مشهد دوست داشتنی ایجاد شده بود که 
متأســفانه شهرداری این تجربه را قدر ندانست، اما امروز در چهارراه نخریسی 
موزه زنده صحن نو برای همه فرصت دیداری خاص با مشــهد و تاریخ مشهد 
و تاریخ و انسان انقالب اسالمی را ایجاد کرده است. همیشه در بازگشت از هر 
زیارتی به این فکر می کردم چقدر ممکن است آدم های عادی در پرتو زیارت 
با معناها و مفاهیم مربوط با آن حرم آشــنا شوند و امروز می توانم بسادگی به 
همه شما پیشنهاد کنم اگر به زیارت مشهد می روید موزه زنده صحن نو را از 
دســت ندهید. این موزه قرار است تاریخ و جغرافیای سفرهای امام رضا)ع( را 
نیز در مرحله های دیگر که به مرور افتتاح می شوند در معرض دید عموم قرار 
دهد. حاال می توان گفت مشهد این شهر دوست داشتنی با داشتن موزه صحن 
نو تحولی را در تاریخ و فرهنگ زیارت ایجاد کرده است. زیارتی که تا پیش از 
این تنها با مکانت حرم و معماری حرم با زائر مواجهه داشت، امروز با فناوری 
موزه زنده، زائر را با خود به سفری در عالم تصویرها، معنا ها و حرکات نمایشی 

می برد که آورده ها و سوغات های او بسیار رنگین تر خواهند بود.

حمله حسن روشن به استراماچونی  و شفر در گفت و گو با قدس

دالل ها مربی بیکار را 
به استقالل قالب کردند

حضــور ســرمربی ایتالیایی در تیم فوتبال اســتقالل پــس از قطع همکاری 
آبی پوشــان تهران با وینفرد شفر و اتمام مربیگری موقت فرهاد مجیدی، کنار 
رفتن دوباره اعضای کمیته فنی،حضور فرهاد مجیدی به عنوان ســرمربی تیم 
المپیک و محرومیت مدیرعامل و رئیس سابق آکادمی باشگاه استقالل از سوی 
کمیته اخالق بهانه خوبی برای گفت و گو با مرد همیشــه متفاوت استقاللی ها 
بود. حسن روشن، پیش از این بسیاری از اتفاقات را پیش بینی کرده بود اما هر 
بار با کنایه های مدیران باشــگاه استقالل رو به رو شد.درباره سرمربی جدید تیم 
فوتبال استقالل همان نظری را دارم که درباره سرمربی جدید تیم ملی گفته بودم. 

این مربی های خارجی مثل هندوانه هستند، 
باید کمی صبر کنیم تا متوجه شویم عیار 
آن ها به چه ترتیبی است. عده ای معتقدند 
تیم ملی هجومی شده و اتفاقات خوبی در 
راه اســت. به این عزیزان باید گفت اجازه 

دهید دست کم طرف چهار بازی انجام 
دهد، آن وقت شروع به 

تعریف و تمجیدهای 
بی جهــت بکنیــد.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها

دوردست ها

روزمره نگاری

 مجید تربت زاده  برخالف همه تفســیر و تحلیل ها و آنچه این روزها در 
فضای مجازی و حقیقی گفتند و خواهند گفت، ماجرا خیلی ساده است! 
یعنی این اخالق زندگی و شهرت های امروزی است که یکشبه، همه یافته 
و بافته های یک نفر مثل رامبد جوان را زیر و رو می کند. انبوه »الیک« ها و 
انگشت های شست رو به باالیی که تا دیروز به نشانه حمایت، روی هم انبار 
می شــدند تا یک نفر الیک روی الیک بگذارد و کیلوکیلو و خروار خروار، 
فالوئر جمع کند به یکباره، رو به پایین می شوند و حکم می دهند به قتِل 
شهرت و اعتبار حقیقی و مجازی یک سلبریتی. نه اینکه فقط فضای مجازی 

و روزگار مجازی زده را مقصر بدانیم. 

واقعیت این اســت برای ماجرای »رامبد+ خندوانه + کانادا« نباید فقط در 
فضای مجازی یا خندوانه و صفحــه تلویزیون هایمان به دنبال دلیل و یا 
مقصر احتمالی بگردیم. چه کاربر فعال فضای مجازی باشــیم و این روزها 
هزار بار پای تحلیل و تفســیرهای مثبت و منفی این ماجرا را الیک کرده 
باشیم، چه فقط طرفدار یا منتقد ساده »جوان« و شهرت خندوانه ای اش به 
حساب بیاییم، چه برنامه ساز تلویزیونی باشیم و چه مدیر فالن شبکه صدا 
یا سیما، فرقی نمی کند. هرکدام به سهمی که داشته و داریم، باید برگردیم 
و به گذشته »جوان« و البته پیشینه برخوردها و رفتارهایمان در قبال او 

فکر کنیم.
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سینا حسینی: حضور سرمربی ایتالیایی در تیم فوتبال 
استقالل پس از قطع همکاری آبی پوشان تهران با وینفرد 
شفر و اتمام مربیگری موقت فرهاد مجیدی، کنار رفتن 
دوباره اعضای کمیته فنی،حضور فرهاد مجیدی به عنوان 
ســرمربی تیم المپیک و محرومیت مدیرعامل و رئیس 
سابق آکادمی باشگاه استقالل از سوی کمیته اخالق بهانه 
خوبی برای گفت و گو با مرد همیشه متفاوت استقاللی ها 
بود. حسن روشن، پیش از این بسیاری از این اتفاقات را 
پیش بینی کرده بود اما هر بار با کنایه های مدیران باشگاه 

استقالل رو به رو شد.

  حضور سرمربی ایتالیایی در کادر فنی استقالل 
با حواشی زیادی همراه بوده است، واکنش کمیته 
فنی، اظهارات فرهاد مجیدی و برخی واکنش های 
دیگر آیا با این اتفاقات آینــده خوبی در انتظار 

استقالل خواهد بود؟
درباره سرمربی جدید تیم فوتبال استقالل همان نظری 
را دارم که درباره سرمربی جدید تیم ملی گفته بودم. این 
مربی های خارجی مثل هندوانه هستند، باید کمی صبر 
کنیم تا متوجه شــویم عیار آن ها به چه ترتیبی اســت. 
عده ای معتقدند تیم ملی هجومی شده و اتفاقات خوبی 
در راه است، به این عزیزان باید گفت اجازه دهید حداقل 
طرف چهار بازی انجام دهد، آن وقت شروع به تعریف و 
تمجیدهای بی جهت بکنید. در خصوص اســتراماچونی 
هم داستان به همین شکل است، من نظر فنی نمی توانم 

بدهم اما یک مسئله مهم هست که اگر این مربیان، افراد 
شــاخص و کارنامه داری بودند قطعاً بیکار نمی ماندند، 
اســتراماچونی اگر مربی خوبی بود قطعــاً هم اکنون در 
تیم های بزرگ فعالیت می کرد اما او در خانه نشسته بود 

و برای ما ناز می کرد.

  یعنی اعتقاد دارید نحوه حضور استراماچونی 
فوتبالی نبوده است؟

به هیچ وجه، حضور او به واسطه تاخت و تاز دالل ها بوده 
است. من تا جایی که می دانم کمیته فنی هم در جریان 
این انتخاب نبوده، بلکه دالل ها با زد و بند موفق شــدند 
این مربی بیکار را به استقالل معرفی کنند تا از این رهگذر 
پولی به جیب بزنند، دقیقاً همان اتفاقی که در خصوص 

وینفرد شفر افتاد.

  البته کمیته فنی به واسطه همین اتفاق برخی 
از اعضای خود را از دست داد، مثاًل پرویز مظلومی 
با انجام مصاحبه ای از نوع مدل فعالیت مسئوالن 

باشگاه انتقاد کرد و از کار کنار رفت.
مظلومی در دوره خودش هیچ ارزشی برای کمیته فنی 
قائل نبود، البته که این اتفاق در دوره شفر نیز تکرار شد 
و قطعاً با همین روند اســتراماچونی نیز همین رفتار را 
تکرار خواهد کرد. چون کمیتــه فنی به قول علی پروین 
یعنی کشــک! تا زمانی که مدیرعامــل نخواهد کمیته 
فنی قدرت داشته باشد داســتان به همین ترتیب است، 

اگر پرویز مظلومــی امروز به این اتفاقــات اعتراض دارد 
به واسطه این اســت که پیش بینی اش درست از کار در 
نیامده،او فکر می کرد با رفتن شفر و خداحافظی فرهاد او 
به عنوان سرمربی معرفی می شود اما اصاًل حواسش نبود 
که پسرخاله آقای فتحی یک مربی بیکار و خانه نشین را 
به باشگاه استقالل می آورد تا سرمربی شود. ماجرا به این 
شکل است که فیلم های 40 سال پیش حسن روشن را به 
یک مربی نشان دهید او می گوید عجب فوتبالیست خوبی 
آیا من امروز می توانم مثل 40 سال پیش بازی کنم؟ اما 
اگر دالل ها بخواهند دقیقاً طوری وانمود می کنند که من 

به مارادونا تبدیل شوم.

   فرهاد مجیدی هم به ایــن اتفاقات اعتراض 
داشت و با قطعی شدن خروجش از استقالل لب به 

اعتراض باز کرد . در این خصوص چه نظری دارید؟
مجیدی همان روزی که بعد از رفتن شفر مسئولیت هدایت 
استقالل را در دست گرفت اشتباه بزرگش را مرتکب شد. 
حاال کاری نداریم که در پنج بازی او هدایت تیم را برعهده 
گرفت اما ادامه دادن از ســوی فرهاد یک حرکت اشتباه 
بود، او باید بپذیرد که بســادگی نمی تواند به عنوان یک 
مربی موفق هدایت استقالل را در دست بگیرد.دقیقاًهمان 
اشتباهی که منصوریان مرتکب شد، البته بین منصوریان و 
فرهاد یک تفاوت عمده بود که منصوریان یک شبه سرمربی 
نشد بلکه قبل از آن نیز مربیگری کرده بود اما فرهاد یک 
شبه تصمیم گرفت مربیگری کند که این یعنی خودکشی!

  نکته نگران کننده حضــور مجیدی به عنوان 
سرمربی تیم المپیک است، آیا این اتفاق به عقیده 

شما منطقی است؟
کجای فوتبال ما منطق حکمفرماســت که اینجا باشد، 
دردناک تر اینجاست که مجیدی در مصاحبه ای رادیویی 
چند روز قبل اعالم کرد من این تیم را به المپیک می برم، 
بعد به اســتقالل می آیم و اســتقالل را قهرمان می کنم 
و سال بعد با اســتقالل در آســیا قهرمان می شویم! این 

حرف ها برای فرهاد مجیدی خیلی زود است.

  مدیران اســتقالل قطعًا در برابر این اظهارات 
واکنش نشان خواهند داد.

طبیعی است که برخی خوشحال نمی شوند اما هوادار 
متوجه می شــود که حسن روشن دلسوز این تیم است، 
خیلی ها دنبال چاپلوســی و صندلی هســتند اما من 
نیستم، خدا رو شــکر پیش بینی ام درباره شفر درست 
از کار درآمد، خیلی ها او را نمی شناختند، اما وقتی من 
شفر را می شناختم کنار زمین کفتر بازی نمی کرد، بلکه 
خیلی آرام و متین بود، اما وقتــی او به لیگ ایران آمد 
متوجه شد اینجا باید ســیاه بازی را دستور کارش قرار 
دهد. شــال گردن انداختن که هنر نیست، سوت زدن 
مثل کفتربازها کنار زمین نشانه مدیریت نیست، اگر آن 
روزی که فرهاد مجیدی را هل داد من جای فرهاد بودم، 
چنان پیرمرد کفترباز را کنار زمین می زدم که متوجه 
شــود اینجا محله برو و بیا نیســت که هر کاری دلش 

می خواهد انجام دهد.

   انتقادهای شما در ارتباط با آکادمی استقالل 
هم کاماًل وارد بود، روز گذشــته کمیته اخالق با 
صدور اطالعیه ای از محرومیت ســنگین صادق 
ورمرزیار و ســید رضا افتخاری به خاطر برخی 

تخلفات خبر داد.
من همچنان همان موضع قبلــی را دارم، هرچند هنوز 
هم عده ای مرا متهم به ســیاه نمایی می کنند اما به قول 
مرحومه مادرم همیشــه حرف حق را بــزن هر چند تو 
را مســخره کنند، من حقیقت را گفتــم و تا آخر عمرم 
همین روال را ادامه خواهم داد، مقصر ناکامی در آکادمی 
مدیرعامل باشگاه است، در دوره فتح اهلل زاده به زور رفتم 
برای بازیکنان آکادمی پول گرفتم، در دوره افشــارزاده 
به حرفم توجهی نکردند و نتیجه اش شــد همین اتفاق 
امروز، افتخاری هم لجبازی کرد و ســرپوش بر تخلفات 
گذاشت، هنوز فراموش نکردم که افتخاری به من گفت 
تا روحانی رئیس جمهور اســت من هم هستم اما همه 
دیدیم که او رفت و امروز محکوم شــد اما من هســتم، 
باید از کمیته اخالق تشــکر کنم که بــا صدور این رأی 
نشان داد جایی برای تخلف و خالفکاران در این فوتبال 

بی درو پیکر نیست.

آلگری: هیچ تیمی به من پیشنهاد نداد
ورزش: سرمربی سابق یوونتوس بار دیگر تاکید کرد که فصل آینده را به استراحت 
خواهد پرداخت.ماســیمیلیانو آلگری، پس از 5 ســال حضور در یووه و کســب 5 
اسکودتوی متوالی، با این باشگاه قطع همکاری کرد. آلگری در حاشیه یک مراسم 
تبلیغاتی در میالن، حرف خود را تکرار کرد:» خب، اتخاذ این تصمیم آسان تر از آن 
چیزی بود که تصورش را می کردم؛ چرا که از هیچ تیمی به من پیشنهاد نرسید. پس 
بهترین راه توقف بود. اینجا در حال لذت بردن از هوای گرم و مطبوع هستم و بزودی 

نیز راهی تعطیالت خواهم شد.«

سوارز: می خواستم خودم را گم و گور کنم
ورزش:لوئیس سوارز، ستاره اروگوئه ای بارسلونا می گوید شکست مقابل لیورپول در نیمه نهایی 
چمپیونزلیگ یکی از بدترین شکست های زندگی اش بوده تا حدی که بعد از آن باخت می خواسته 
خود را گم و گور کند. لوئیس سوارز، در گفتگو با فاکس درباره آن شکست گفت: وقتی در آنفیلد 
باختیم و به بارسلونا برگشتیم، چند روزی که بعد از آن گذشت از بدترین روزهای زندگی من بود. 
البته در جام جهانی 2014 هم روزهای خیلی بدی را تجربه کرده بودم. آنقدر ناراحت بودم که دلم 
می خواست خودم را گم و گور کنم. دلم نمی خواست بچه هایم را به مدرسه ببرم چون می ترسیدم 

مردم ببینند حالم چقدر خراب است. تا چند روز دستم به هیچ کاری نمی رفت.«

خامس در مسیر تورین 
ورزش: باشگاه بایرن مونیخ مدتی قبل اعالم کرد که تمایلی به فعال کردن بند خرید دائمی 
خامس و پرداخت 42 میلیون یورو به رئال مادرید ندارد و این هافبک کلمبیایی دیگر در 
مونیخ بازی نخواهد کرد. با توجه به عدم عالقه رئال مادرید به حفظ خامس، شایعات حاکی 
از انتقال او به سری آ ست و لوتار ماتئوس فاش کرد خامس به وی گفته به خاطر کریستیانو 
رونالدو قصد دارد در تابستان به یوونتوس ملحق شود.لوتار ماتئوس گفت: »من و خامس 
دو هفته پیش و در جریان برگزاری قهرمانی بایرن مونیخ بعد از فتح بوندسلیگا با یکدیگر 

صحبت کردیم و من حس می کنم او در فصل تابستانی راهی یوونتوس خواهد شد.«

جنجال واتس آپی در تیم ملی آرژانتین!
ورزش: پیام های عجیب یک بازیکن در گــروه واتس آپی تیم ملی آرژانتین، باعث 
عصبانیت لیونل مسی و دیگر بازیکنان این تیم و در نهایت باعث بسته شدن این گروه 
شد. سایت آرژانتینی TNT Sports به نقل از یکی از اعضای تیم ملی آرژانتین که 
نامی از او نبرد، نوشت: او بازیکن فوق العاده ای است اما او دو گروه چت از بازیکنان 
تیم را خراب کرد و روی نمایش تیم تاثیر گذاشت زیرا بعد از آن، ما وقتی وارد زمین 
می شدیم، ارتباطی بین مان نبود زیرا در طول ماه تماسی با هم نداشتیم و هیچ کسی 

نمی دانست دیگری چه کار می کند و این تقصیر او بود.

جواد رســتم زاده: »رحمتــی یکی از ســتون های 
اصلی استقالل بوده و هســت و برای این تیم زحمت 
کشــیده ولی چیزی که مــن می دانم این اســت که 
قــراردادش با تیم اســتقالل تمام شــده و همچنین 
با باشگاه شــهر خودرو به توافق رســیده است.« این 
جمله احمد ســعادتمند رئیس هیئت مدیره استقالل 
در برنامه »ســالم صبح بخیر« کافی بــود تا دیگر اما و 
 اگری در خصوص کوچ رحمتی به مشــهد باقی نماند. 
مهدی رحمتی مدت هاســت با عوامل اجرایی باشگاه 
»شــهرخودرو« در تماس اســت و تمــام مراحل عقد 
قرارداد را هم پشت سر گذاشته است. تصمیم او برای 
جدایی از استقالل مدت ها پیش گرفته شده بود و اتفاقاً 
استقاللی ها هم می دانســتند که باید قید او را بزنند. 
یعنی از همان زمانی کــه زبانه های آتش اختالف بین 
رحمتی و هواداران بعد از دربی نمایان شــد داستان 

رحمتی و تیم محبوبش هم تمام شد.
بعد از درگیری با لیدرها بر ســر پنالتی اسماعیل زاده، 
درگیری لفظی - مجازی با چند بازیکن قدیمی از جمله 
خســرو حیدری کافی بود تا مدیران آبی برای در امان 
نگهداشتن تیم شان از حاشــیه های احتمالی بین او و 

حسینی رأی به ماندن دروازه بان جوان شان بدهند.
اما رحمتی با کوله باری از تجربه، دروازه بانی نیست که 
روی زمین بماند. او در همین ســن و سال هم برای هر 
تیمی چه در آسیا و چه در لیگ برتر نعمتی است. پس 
هنوز لیگ تمام نشده بود سیگنال های مثبت بین او و 
تیم مشهدی رد و بدل شد. شهر خودرو که برای حضور 
آبرومند در آسیا نیاز به ســنگربان مطمئن تری داشت 
با یک تیر دو نشــان زد. هم خیالش را از دروازه راحت 
کرد و هم بــار تجربی خط دفاعی تیمــش را با حضور 

رحمتی باال برد.

  آرزوی رحمتی
اما در این بین باید به نکته مهمی هم اشــاره کرد. برای 
ســید مهدی رحمتی تیمی بهتر از شهرخودرو هم در 
شــرایط فعلی وجود نداشــت. او که به واسطه خدمت 
در بارگاه ملکوتــی امام رضا)ع( به طور مرتب مســافر 
مشهد است از این فرصت برای ساکن شدن در این شهر 
استفاده کرده و به قول خودش به آرزویش رسیده است. 
او ضمن تأیید خبر پیوستنش به شهر خودرو گفت:»به 
هر حال مجاورت در کنار حرم امام رضا)ع( دلیل اصلی 
انتخاب شهرخودرو بوده است. ضمن اینکه حضور این 
تیم در آسیا فرصت دوباره ای اســت برای من تا بتوانم 

آمادگی خودم را نشان بدهم.«

   تمدید آبی ها با حسینی
در حالی که رحمتی از اســتقالل جدا شده و در آسیا 
دنبال ماجراجویی جدید اســت اســتقاللی ها برای 
حســینی پیغام تمدید رسمی فرســتاده اند تا دست 
اســتراماچونی درون دروازه بسته نباشــد. براساس 
خبرهای رســیده با تماســی که جمعه شب از سوی 
یکی از مدیران اســتقالل با حســینی گرفته شد این 
بازیکن برای انجام نخستین مذاکره نشستی با آبی ها 

خواهد داشت.
سیدحســین حســینی هم مثل دیگــر دروازه بان 
اســتقاللی ها یعنی مهدی رحمتی با اتمام قرارداد 
حاال به عنوان بازیکن آزاد می تواند برای آینده خود 
تصمیم گیری کند. گرچه در تماســی که از ســوی 
سران باشــگاه تهرانی با او برقرار شــد استقاللی ها 
با بیان اینکــه روی تمدیــد قرارداد با او حســاب 
بازکردند به نوعی از ماندن ایــن بازیکن با اطمینان 

صحبت کردند.

ورزش: اردوی تیــم ملی بســکتبال در راه حضور در 
جام جهانی 2019 به میزبانی چین در حالی از دیروز 
در تاالر بسکتبال آزادی آغاز شد که تقریباً بیشتر ملی 

پوشان در تمرین حضور داشتند.
حامد حدادی مهم ترین چهره تمرین بود. این ســنتر 
218 ســانتیمتری که در ماه های اخیر با فدراســیون 
و کادرفنی بــه اختالف خورده بود، دیــروز در تمرین 
حاضر شد تا مشخص شود مشــکل او به صورت کامل 

حل شده است.
صمد نیکخــواه بهرامی، کاپیتان تیــم ملی ایران هم 
به خاطر مصدومیت جزئی مشــغول درمان خود بود 
و تا چند روز آینده آماده تمرین می شــود. تنها غایب 
ازفهرست 19 نفره مهران شاهین طبع، آرون گرامی پور 
بازیکن دوملیتی تیم ملی بود که به گفته ســرمربی از 

دوشنبه در تمرینات حاضر می شود.

  توضیح شاهین طبع در مورد دعوت نشده ها
در حاشیه این اردو مهران شــاهین طبع سرمربی تیم 
ملی بســکتبال در جمع خبرنگاران گفــت: تمریناتی 
که آغاز شــده به صورت مســتمر تا چهار، پنج هفته 
آینده ادامــه خواهد داشــت و بعــد از آن دیدارهای 
تدارکاتی خود را آغاز می کنیم. برای این منظور ســه 
اعزام برون مرزی خواهیم داشت که به صورت متوالی 

انجام می شود.
وی با یادآوری اینکه اردوهای بــرون مرزی تیم ملی 
بسکتبال در کشــورهای پرتغال، روسیه و یوان برگزار 
می شــود، اظهار داشــت: در هر یک از این کشــورها 
برگزار کننده سه، چهار دیدار خواهیم بود که در قالب 

تورنمنت های بین المللی انجام می شود. اعزام دیگری 
هم داریم که به کشور چین انجام می شود. 

وی تأکید کرد: دلیل دعوت نشدن برخی بازیکنان به 
اردوی تیم ملی بســکتبال صرفاً مسائل فنی بوده ونه 

مسائل دیگری که از آن یاد می شود. 

  نیکخواه بهرامی: شایسته باشم در تیم ملی 
می مانم

صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم ملی در حاشیه این 
اردو گفت: هفته پیش مچ پایم پیچید و آســیب دیدم 

اما حدود سه روز دیگر می توانم با تیم تمرین کنم.
او در مورد اینکه مدتی اســت مســابقه نداشــته گفت: 
نخستین بازی که کردم شهریور بوده و حدود 6، هفت ماه 
دور بودم. البته درست است که از شهریور مسابقه ندادم 
اما تمرین داشتم. مهم کیفیت بازی است تالش می کنم 
عملکرد خوبی داشته باشم. اگر مربیان حس کنند شایسته 
تیم ملی هستم در تیم می مانم و اگر نه در کنار تیم هستم.

بازیکن تیم   ملی بســکتبال در ادامه افزود: نخســتین  
روز اردوســت و نمی توان خیلی در مورد شرایط گفت 
اما جسته و گریخته از بچه ها خبر دارم. آن ها تمرینات 
خود را داشتند و عصاره بسکتبالمان هستند. عالوه بر 
این چندین و چند سال اســت که باهم کار می کنند. 
امیدوارم با اردوهای تدارکاتی خــوب با آمادگی وارد 

جام جهانی شویم.
بسکتبال آسیا خیلی ســطحش باال نیست که از االن 
قول برد و قهرمانــی بدهیم. ســال 2014 بازی های 
خوبی داشتیم. امسال هم ســعی می کنیم یک پله از 

جام جهانی قبل باالتر برویم.

شاهین طبع برای جام جهانی نقشه دارد

جوالن حدادی در اردوی تیم ملی بسکتبال
رئیس هیئت مدیره استقالل از توافق سنگربان آبی ها با »شهرخودرو« خبر داد

رحمتی مشهدی شد

خبر

غالمپور مربی دروازه بان ها می شود
قربانی گزینه جدی دستیاری 

استراماچونی
ورزش: بعد از جدایی اشکان نامداری از کادرفنی استقالل 
مدیران این باشگاه به دنبال جذب یک مربی دروازه بان ها 
بودند که در این بین ظاهراً با بهزاد غالمپور به توافق نهایی 
رســیده اند.غالمپور در تمام این سال ها به عنوان دستیار 
علی دایی در تیم های مختلف کار کرده است و اگر اتفاق 
خاصی نیفتد در لیگ نوزدهم به عنوان مربی دروازه بان های 
استقالل کارش را اســتارت می زند. همچنین مسئوالن 
باشگاه اســتقالل در هفته های اخیر تصمیم گرفته اند از 
پیروز قربانی به عنوان دستیار استراماچونی استفاده کنند 

اگر چه هنوز قراردادی با وی بسته نشده است.

مذاکره وکیل بیرانوند با پرسپولیس 
برای جدایی

ورزش: در شرایطی که باشگاه پرسپولیس هنوز نه در بخش فنی 
و نه جذب بازیکن موفق عمل نکرده، گلر ملی پوش این تیم نیز 
به دنبال جلب رضایت باشگاه برای جدایی است. بیرانوند که در 
دو فصل اخیر همواره زمزمه هایی مبنی بر جدایی اش از باشگاه 
و حضور در تیم های اروپایی شــنیده می شد، این بار تصمیم 
قاطع تری برای این موضوع گرفته است و پیشنهادات مناسبی از 
لیگ های معتبر و درجه دو در جیب دارد که او را وسوسه تجربه 
لژیونر شدن می کند. در صورت جدایی بیرانوند از پرسپولیس 
این باشگاه مطمئنا کار سخت تری برای جذب گلری در قواره 
این دروازه بان ملی پوش که طی فصول اخیر سهم زیادی در 
موفقیت های تیم داشته، خواهد داشت و باید دید به چه شکل با 

این موضوع کنار خواهند آمد.

سینا حســینی: صبح امروز مدیرکل ورزش و جوانان 
خراســان رضوی برای نخســتین بار در طول فعالیتش 
در این مجموعــه مقابل خبرنگاران رســانه های گروهی 
خواهد نشست تا درباره مشــکالت و معضالت موجود در 
حوزه ورزش و جوانان پاسخگو باشد. هرچند این اتفاق با 
تأخیری عجیب و باورنکردنی روی داد و مدیرکل پس از 
اتفاقات غیر ورزشی دو هفته اخیر مجبور به پذیرش این 
جلسه شد اما فرزاد فتاحی باید خود را آماده یک روز سخت 

و پر چالش کند.

  آمار بی آمار
فرزاد فتاحی و همکارانــش در اداره کل ورزش و جوانان 
اعتقاد دارند از آغاز فعالیتشــان در این مجموعه کارنامه 
قابل قبولی در عرصه ورزش به جای گذاشــتند اما هنوز 
اهالی ورزش نشــانه ای مبنی بر وقوع چنیــن ادعایی را 
مشاهده نکردند. آن دسته از کسانی که در جلسه معارفه 
فرزاد فتاحی حضور داشتند بخوبی به یاد دارند که معاون 
پیشین امور استان های وزارت ورزش و جوانان در اظهارات 
خود اعالم کرد حضور یکی از مدیران موفق وزارتخانه در 
ورزش خراســان رضوی آغاز یک رویکرد فکری جدید و 
تحولی شگرف در ورزش این اســتان خواهد بود اما تا به 
امروز هیچ نشانه ای از تحول مدنظر معاون وقت وزارتخانه 

دیده نشده است!
مگــر اینکه مدیــرکل محترم در نشســت امــروزش با 
خبرنگاران رســانه های گروهی اطالعات و مستنداتی را 

ارائه کند که منتقدان را متقاعد کند در غیر این صورت ارائه 
آمار برگزاری مسابقات ورزشــی اتفاق جدیدی در حوزه 

ورزش استان بزرگی چون خراسان نیست!

 هیئت ها روی هوا
یکــی از موضوعات مهمی که باید مدیــرکل در جریان 
نشســت امروز درباره آن اطالع رســانی شفافی داشته 
باشــد، ماجرای عدم برگــزاری انتخابــات هیئت های 
ورزشی بدون رئیس اســت که مدت های زیادی توسط 
سرپرست در حال اداره شدن هســتند. به عنوان مثال 
در نشســت امروز می بایست روشن شــود که والیبال 
خراسان رضوی تا کی باید با این سیستم سرپرستی اداره 
شــود در حالی که فرایند ثبت نام کاندیداها انجام شده 
و تأییدیه مراجع ذی صالح صــورت گرفته اما خبری از 

انتخابات  نیست.

 مایه گذاشتن از بخش خصوصی ممنوع
مطمئناً در نشســت امروز مدیرکل محتــرم موفقیت 
تیم های شهر خودرو و کسب ســهمیه آسیایی این تیم 
و ســومی تیم پیام در رقابت های لیگ برتر والیبال را به 
عنوان نقاط قوت دوره مدیریتی خود عنوان خواهد کرد. 
اما بایستی این نکته را به مدیرکل و مجموعه مدیریتی 
وی یادآور شــد که اگــر تیم هایی چون پدیــده و پیام 
وحدت یا حتی پارســا موفقیتی بدست آوردند حاصل 
تالش جمعی مدیران باشــگاه و بازیکنانشان بوده است 

که شاید اداره کل ورزش و جوانان ذره ای کوچک در این 
موفقیت نقش داشته از این رو نمی توان توقع داشت که 
این موفقیت ها به نام مدیریت ورزش اســتان مصادره 
شود چون تمامی تیم های مذکور توسط بخش خصوصی 
اداره می شود و کار اصلی توسط مدیران بخش خصوصی 

صورت گرفته است.

 ردپای شهرداری
یکی دیگر از مسائلی که ممکن است در ردیف فعالیت های 
اداره کل در نشست امروز بیان شــود، حضور شهرداری 
مشهد به عنوان حامی مالی تیم های لیگ برتری مشهدی 
اســت، که این مســئله نیز با هیچ منطقی نمی تواند به 
عملکرد مدیرکل ارتباط داشته باشــد مگر اینکه جناب 
مدیرکل تمایل داشته باشــد با پیش کشیدن این بحث 
سهم اداره کل را در جذب منابع مالی تأثیرگذار نشان دهد 
که این اتفاق نیز با هیچ عقل سلیمی سازگاری ندارد چون 
مجموعه مدیریت شهری، شــهرداری و شورای اسالمی 
شهر مشهد ساز و کار قانونمندی در خصوص هزینه کرد 
دارند و بدون مصوبات رسمی هیچ گونه هزینه ای را صرف 

نمی کنند.

 پرونده قضایی
شــفاف ســازی در خصوص پرونده قضایی مدیرکل در 
دوره مدیریتی ایشان در اســتان سمنان نیز یکی دیگر از 
موضوعات مهمی است که بایستی فرزاد فتاحی بی پرده 
درباره آن شــفاف ســازی کند، اینکه گرفتاری قضایی 
مدیرکل برای تخلف دو کارمند ساده شکل گرفته نمی تواند 
توجیه خوبی برای این اتفاق باشــد از این رو منتظریم تا 
توضیحات مدیرکل را در ارتباط با این موضوع بشــنویم 
تا در آینــده درباره حضور یا عدم حضور ایشــان قضاوت 

منصفانه ای داشته باشیم.

امیرمحمد سلطان پور: همان گونه که پیش بینی می شد پنجره 
نقل و انتقاالت این تابستان در فوتبال اروپا بسیار داغ است. بخصوص 
رئال مادرید که در چند پنجره نقل و انتقاالتی گذشته آنچنان فعال نبود 
این بار حسابی دست به جیب شده و با خریدهای مختلف و گرانقیمت تا 
همین جا، رکورد بیشترین خرج توسط یک باشگاه در یک پنجره نقل 
و انتقاالتی را شکسته است. در زیر به بیشترین خرج های انجام گرفته 

توسط باشگاه ها در یک پنجره را مورد بررسی قرار می دهیم:

 رتبه 10 - آث میالن )2017(؛ هزینه: 172 میلیون پوند
بعد از چند فصل ناکامی برای غول ایتالیایی، مالکان جدید 

چینی به میالن آمدند تا وضعیت قهرمان هفت دوره اروپا 
را سروسامان ببخشند. پنجره نقل و انتقاالتی سال 2017 
برای روسونری بســیار شــلوغ بود و آن ها در پست های 
مختلف به ترمیم تیم خود مشغول شدند. لئوناردو بونوچی 
بزرگ ترین خریــد آن ها بود کــه با ســروصدای زیاد از 
یوونتوس با رقم 37/8 میلیون پوند راهی ســن سیرو شد. 
آندره سیلوا برای خط حمله با رقم 34/2 میلیون پوند نیز 
دیگر خرید مهم آن ها در آن پنجره نقــل و انتقاالتی بود 
که البته باز هم باعث نشــد که جایــگاه خوبی را در لیگ 

بدست بیاورند.

 رتبه 9 - منچستریونایتد )2014(؛ هزینه: 174 میلیون پوند
با ورود لوئی فنخال به منچستریونایتد، امیدها برای فراموش کردن 
دوران فاجعه بار دیوید مویس در نزد هواداران شــیاطین سرخ زنده 
شد. برای برگرداندن یونایتد به جایگاه قبلی خود فنخال حسابی در 
بازار فعال بود و خریدهایی مانند دی ماریا 67/5 میلیون پوند، لوک شا 
با 33/7 و هررا با 32/4 میلیون پوند را به انجام رساند. البته یونایتد در 

نهایت به کسب سهمیه لیگ قهرمانان در آن فصل قناعت کرد.

 رتبه 8 - چلسی )2017(؛ هزینه: 183 میلیون پوند
در آغاز فصل 2017/18 چلسی می خواست با آنتونیو کونته از عنوان 
قهرمانی خود در لیگ برتر دفاع کند. آلوارو موراتا با رقم 66 میلیون یورو 
اصلی ترین خرید آن ها بود که البته خریدی موفق به حساب نمی آمد، 
و خرید باکایوکو، درینکواتر، رودیگر، زاپاکوستا، امرسون، ژیرو، بارکلی 
نیز نتوانست برای آن ها رتبه ای بهتر از پنجم و در نهایت اخراج کونته 

را به همراه داشته باشد.

 رتبه 7 - منچسترسیتی )2015(؛ هزینه: 185 میلیون پوند
با اینکه منوئل پلگرینی در فصل آخر حضور خود در سیتی نتوانست 
آبی پوشان را به قهرمانی لیگ برساند اما خریدهای بسیار خوبی را برای 
سیتی انجام داد. کوین دبروین با 76 و رحیم استرلینگ با 64 میلیون 

پوند خریدهایی بودند که همچنان برای سیتیزن ها می درخشند.

 رتبه 6 - بارسلونا )2017(؛ هزینه: 194 میلیون پوند
بعد از جدایی نیمار که رکورد گرانقیمت ترین بازیکن جهان را شکست 
و پول زیادی را به بارســا تزریق کرد، کاتاالن ها از پول او تا توانستند 
بازیکن خریدند. عثمان دمبله و فیلیپ کوتینیو بیشترین هزینه را روی 
دست آبی و اناری پوشان گذاشت که تاکنون خرید موفقیت آمیزی به 

شمار نمی آیند.

 رتبه 5 - منچسترسیتی )2017(؛ هزینه: 222 میلیون پوند
با وجود اینکه پپ گواردیوال در نخســتین فصل حضورش در 

منچستر جامی را کســب نکرد اما مالکان سیتی به او اعتماد 
کرده و بودجه ای بسیار مناسب را برایش فراهم کردند. اصلی 
ترین تمرکز خریدهای پپ خط دفاعی بود و الپورت، مندی، 
واکر، ادرســون و دانیلو و البته یک هافبک طراح بسیار خوب 

مثل برناردو سیلوا باعث شد که سیتی به قهرمانی لیگ برسد.

 رتبه 4 - یوونتوس )2018(؛ هزینه: 229 میلیون پوند
همان طور که حدس زدید بیشتر این رقم هزینه شده توسط 
یووه برای خرید کریستیانو رونالدو از رئال انجام گرفت. البته 
در کنار او بانوی پیر ژوا کنســلو را نیز خریــداری کرد و البته 
قرارداد داگالس کاستا را دائمی کرده و بونوچی را نیز از میالن 

به تورین باز گرداند.

 رتبه 3 - رئال مادرید )2009(؛ هزینه: 230 میلیون پوند
کریستیانو رونالدو باز هم باعث به خرج افتادن یک باشگاه دیگر شد و 
رئال البته با هزینه 80 میلیون پوند برای او یکی از بهترین خریدهای 
ممکن را به انجام رساند. آن ها در این فصل دیگر ستاره فوتبال جهان 

یعنی کاکا را نیز خریداری کردند تا کهکشانی ها دوباره شکل بگیرند.

 رتبه 2 - پی اس جی )2017(؛ هزینه: 252 میلیون پوند
شاید خریدهای پاریس در این تابستان بود که از آن زمان کل بازار نقل 
و انتقاالت را به هم ریخته است. آن ها برای خرید نیمار 222 میلیون 
یورو و برای امباپه نزدیک به 170میلیون یورو هزینه کردند تا رتبه های 

اول و دوم گرانقیمت ترین خریدهای تاریخ را به نام خود ثبت کنند.

 رتبه 1 - رئال مادرید )2019(؛ هزینه: 270 میلیون پوند
هنوز پنجره نقل و انتقاالتی تابستان ماه اول خود را پشت سر نمی گذارد 
که رئال با خریدهای خود رکورد پر هزینه ترین باشگاه در یک پنجره را 
شکست. خرید هازارد با 100 میلیون یورو اصلی ترین خرید آن ها بود 
اما آن ها چندین خرید دیگر مانند یوویچ، میلیتیائو، مندی و رودریگو 

به انجام رساند تا زیدان به دنبال جبران فصل فاجعه بار گذشته باشد.

بازیکن ذوب آهن اصفهان که دوران ســربازی 
خود را در تراکتورســازی گذرانده از شکل جدا 
شدن احتمالی از این تیم تبریزی بشدت گله مند 
است. دانیال اسماعیلی فر با انتشار عکس هایی 
از مصدومیت های شــدیدی که برایش به وجود 
آمده، از شــکل جذب بازیکنان و جدایی امثال 
خود از این تیم انتقاد کرده و این ســوال را می 
پرسد که کســی می داند که او کجاست و در چه 

حالیست؟

صفحه رسمی اینســتاگرام کنفدراسیون فوتبال 
آسیا )AFC( در پستی به ســالروز پیروزی مهم 
ایران در جام جهانی 2018 واکنش نشان داده است. 
تیم ملی کشورمان با هدایت کارلوس کی روش یک 
ســال پیش مانند دیروز موفق شد با گل به خودی 
مدافع مراکش در نخســتین بازی گروهی، حریف 
آفریقایی خود را شکست دهد تا صفحه AFC با 
انتشار عکسی زیبا از پورعلی گنجی، رضاییان و 

آزمون به آن واکنش نشان دهد.

کنفدراسیون فوتبال آسیادانیال اسماعیلی فر
حساب توییتر باشگاه لیورپول در توییتی به 
تولد یکی از بهتریــن بازیکنان خود واکنش 
نشان داده است. محمد صالح ستاره مصری 
که از دو فصل پیش از رم بــه لیورپول آمده 
درخشش چشــمگیری برای قرمزها داشته و 
دیروز تولد 27 ســالگی خود را جشن گرفت 
تا باشگاه لیورپول نیز به همین دلیل پوستری 
جالب از او به همراه کلیپی از بهترین گل هایش 

در این تیم منتشر کند.

ستاره منچســتریونایتد که در سفرهای شرق 
آسیای خود قرار دارد حسابی مجذوب فرهنگ 
چین شده است. پل پوگبا که چند روز پیش در 
کره جنوبی حضور داشــت و در کمپین دویدن 
برای نجات اقیانوس در راه مبارزه با جمع آوری 
پالســتیک از اقیانوس ها شــرکت کرده بود، 
در چین پیش چند اســتاد فنون رزمی رفت 
و با لباس محلی عکس هــای جالبی را از خود 

منتشر کرد.

پل پوگبالیورپول

ابهاماتی که مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی باید شفاف سازی کند

روز سخت »فتاحی«

ضد  حمله

آزمون پنجمین بازیکن گران قیمت 
فوتبال روسیه

ورزش: در رده بنــدی گران قیمت ترین بازیکنان فوتبال باشــگاهی 
روسیه سردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت سن پترزبورگ رتبه پنجم را 
در اختیار دارد. به نقل از ســایت ترانسفرمارکت روسیه، ماریو فرناندز، 
مدافع برزیلی االصل تیم زسکا مسکو و تیم ملی فوتبال روسیه با قیمت 
30 میلیون یــورو گران قیمت ترین بازیکن کنونــی در لیگ های برتر 
و دسته اول باشگاه های روســیه است. ســردار آزمون، مهاجم ایرانی 
تیم زنیت ســن پترزبورگ با قیمــت 17 میلیون یــورو در رده پنجم 

گران قیمت ترین بازیکنان فوتبال باشگاهی روسیه جای دارد.

محرومیت در انتظار سامان قدوس
ورزش: یک رســانه اســپانیایی از اجبار ســامان قدوس، ملی پوش 
ایرانی در انتقالش به تیم آمیای فرانســه خبر داد. بــه نقل از روزنامه 
هرالدوی اسپانیا، باشگاه اوئسکا با ارجاع شکایت خود به فیفا از باشگاه 
اوسترشوندس سوئد و سامان قدوس به خاطر عدم پایبندی به قرارداد 
چهار ساله فصل گذشته و انتقال این مهاجم ایرانی به تیم آمیا فرانسه 
انتظار دریافت خســارت مالی و تحریم آن ها را دارد. وکالی سوئدی و 
سامان قدوس مدتی قبل برای رســیدن به یک توافق تا پیش از صدور 
حکم از سوی فیفا راهی اسپانیا شدند. هر چند اوئسکا درخواست غرامت 
40 میلیون یورویی دارد اما این میزان خســارت از ســوی فیفا تعیین 
نخواهد شــد. هر چند انتظار می رود فیفا باشــگاه های اوسترشوندس 

سوئد، آمیا فرانسه و سامان قدوس را با محرومیت هایی مواجه کند.

سعی می کنم بازیکنانی را از ایتالیا به استقالل ببرم
استراماچونی: با والسکو مشورت کردم

ورزش: آندره آ اســتراماچونی به ســایت ایتالیایی »کالچو مرکاتو« 
گفت: به سرمربیگری در سری A ایتالیا هم خیلی نزدیک بودم، اما 
به دلیل طوالنی شدن فرایند مذاکرات، ترجیح دادم پیشنهاد باشگاه 
استقالل را بپذیرم که نسبت به من عالقه نشان داد و در تمامی موارد 
من را متقاعد کرد. نظرات خولیو والسکو، سرمربی پیشین تیم ملی 
والیبال ایران و سفیر ایتالیا در ایران در گرفتن تصمیم نهایی، خیلی 

تأثیرگذار بود.
سرمربی ایتالیایی استقالل خاطرنشــان کرد: کار ما هنوز تمام نشده 
است، اما باشگاه استقالل در حال تالش برای جذب سه بازیکن خارجی 
است. تمایل دارم و البته سعی می کنم بازیکنانی را از ایتالیا به استقالل 

ببرم، کسانی که بخوبی آن ها را می شناسم.

علی پروین بستری شد
ورزش: دیروز علی پروین برای بار دوم در بیمارستان بستری شد. اسطوره 
فوتبال که چند روزی در بستر بیماری و البته تحت درمان بود،این بار در 
اورژانس بستری شده است. گفتنی است که پیش از این وی به دلیل مشکل 
دیابت در بیمارستان بستری شــده بود که با وخامت حالش دوباره راهی 

بیمارستان شد. 

با حکم کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
افتخاری و ورمزیار 1۵ سال محروم شدند

ورزش: پرونده جنجالی جعل و تخلف در سندهای اداری و مالی در 
آکادمی باشگاه اســتقالل تهران مدت هاست که در محافل خبری و 
انضباطی فوتبال مطرح اســت. ســرانجام کمیته  اخالق فدراسیون 
فوتبال با قاطعیت به این پرونده رسیدگی و پس از بررسی و همچنین 
احضار متخلفان و مطلعان، حکم نهایی خود را اعالم کرد.بر اســاس 
حکم کمیته  اخالق فدراسیون فوتبال، سیدرضا افتخاری، مدیرعامل 
پیشین اســتقالل به پنج ســال محرومیت از فعالیت های فوتبالی و 
500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــده است. صادق ورمزیار 
مســئول وقت آکادمی فوتبال اســتقالل نیز به 10 سال محرومیت 
از تمامی فعالیت هــای فوتبالی و 500 میلیون ریــال جریمه نقدی 

محکوم شده  است.
محکومــان می توانند به رأی کمیتــه اخالق اعتــراض کنند و امکان 

تجدیدنظرخواهی در این احکام وجود دارد.

ایران در سید نخست 
انتخابی جام جهانی قطر در آسیا

ورزش: پس از انتشار رده بندی فیفا که در آن تیم ملی ایران همچنان 
در رده نخست آسیا قرار داشت سیدبندی انتخابی جام جهانی قطر در 
آسیا نیز مشخص شد.قرعه کشی مرحله دوم انتخابی جام جهانی قطر 
در قاره آسیا ماه آینده در دوحه برگزار می شود و تیم ملی فوتبال ایران 
در کنار تیم های ملی ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، قطر، امارات، عربستان 
و چین در سید نخست جای گرفته است.40 تیم حاضر در این رقابت ها 
در هشــت گروه پنج تیمی قرار می گیرند که تیم نخست هر گروه به 
اضافه چهار تیم برتر دوم )12 تیم( به مرحله سوم و نهایی انتخابی جام 

جهانی راه می یابند.

پس از تمدید سه ساله با پرسپولیس
خلیل زاده: برای ماندن ناز نکردم

ورزش: مدافع تیم پرســپولیس گفت: بدون ناز و ادا قراردادم را سه 
ســاله تمدید کردم و می خواهم چهارمین قهرمانی را بدست بیاورم. 
شجاع خلیل زاده در گفت وگو با فارس، درخصوص تمدید قراردادش با 
تیم پرسپولیس گفت: قراردادم را با پرسپولیس تمدید کردم تا بتوانم 
چهارمین قهرمانی متوالی را با این تیم بدســت بیــاورم. وی درباره 
پیشنهادهایی که از کشور قطر داشت افزود: من پیشنهاد خیلی خوبی 
از کشور قطر داشتم اما به پرسپولیس هم متعهد هستم. االن وقت رفتن 
از پرسپولیس نیست و ابتدا باید به تیم ملی برسم و بعد به این مسائل 
فکر کنم. االن وقتی نیست که بخواهم پرسپولیس را تنها بگذارم و بدون 

ناز و ادا قراردادم را تمدید کردم.

پاسپورت انصاری به ایجنت های کره ای رسید
ورزش: در اوایل فصل پاییز یک باشگاه ژاپنی به صورت جدی خواهان 
جذب انصاری شده بود اما مصدومیت او در بازی برگشت فینال لیگ 
قهرمانان آســیا باعث شــد تا ژاپنی ها قید همکاری با این بازیکن را 
بزنند. در حال حاضر ایجنت های ژاپنی و کره ای باز هم به فکر انتقال 
انصاری به تیم های شــرق آســیا افتادند و این احتمال وجود دارد که 
مدافع تیم پرسپولیس فصل آینده را در خارج از کشور به فوتبال ادامه 
دهد. ایجنت هایی از کشور کره جنوبی تصویری از گذرنامه انصاری را 
خواسته اند تا مقدمات حضور او را در این کشور فراهم کنند و این مسئله 
شانس این بازیکن را برای پیوستن به یکی از تیم های کشور کره جنوبی 

باال برده است.

منهای فوتبال

کوپا آمریکا
پاراگوئه - قطر

           یکشنبه 26 خرداد -ساعت: 23:30 از شبکه ورزش

فوتسال قهرمانی کمتر از 20 سال آسیا
ایران - افغانستان

               یکشنبه 26 خرداد -ساعت: 19:30 از شبکه ورزش 

والیبال لیگ ملت ها 2019
لهستان - کانادا

         یکشنبه 26 خرداد -ساعت: 1۵:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

لهستان هم حریف بلندقامتان کشورمان نشد
شکست یاران کوبیاک در ارومیه

ورزش: والیبالیست های کشورمان دیشب در هشتمین بازی خود در 
لیگ ملت های والیبال 2019 هفتمین پیروزی خود را بدست آوردند و به 
صدر جدول رقابت ها باز گشتند. تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار 
خود در هفته سوم رقابت های لیگ ملت های 2019 از ساعت 18:40 عصر 
روز گذشته در سالن غدیر ارومیه به مصاف لهستان رفت، که این مسابقه 
حساس و دیدنی در نهایت  با نتیجه 3 بر 2 و با امتیازهای 25 بر 20، 21 بر 
25، 18 بر 25، 25 بر 17 و 15 بر 8 به سود شاگردان کوالکوویچ تمام شد. 
ملی پوشان کشورمان با غلبه بر لهستان مدعی صاحب هفتمین پیروزی 
خود شدند و با 21 امتیاز باالتر از روسیه برزیل و فرانسه در صدر جدول قرار 
گرفتند. تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در هفته سوم رقابت 
های لیگ ملت های 2019 عصر امروز ساعت 18:30 در یک دیدار حساس 

و برای تثبیت صدرنشینی اش به مصاف روسیه خواهد رفت.

نامه عذرخواهی لهستانی ها 
ورزش: بازیکنان  تیم ملی لهســتان در میان سروصدای اعتراض آمیز 
تماشاگران به خاطر سخنان توهین آمیز کوبیاک، کاپیتان تیم ملی لهستان 
علیه ملت ایران وارد سالن شدند.  نامه عذرخواهی که فدراسیون جهانی 
والیبال به لهستانی ها توصیه کرده بود پیش از بازی با ایران در سالن خوانده 
شد. در این نامه آمده بود: پیرو مصاحبه کوبیاک، فدراسیون والیبال لهستان 
مراتب تأسف خود را اعالم می دارد، ما کرامات انسانی را حفظ می کنیم و 
هرگونه رفتار غیرمؤدبانه و گستاخانه علیه مردم ایران با جریمه سنگین 
مواجه خواهد شد.ما خواهان روابط عادی و دوستانه با مردم و فدراسیون 

والیبال ایران هستیم.

در چارچوب مسابقات آسیا و اقیانوسیه
تیم ملی والیبال نشسته ایران قهرمان شد

ورزش: در آخرین روز از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، تیم ملی والیبال 
نشسته مردان کشورمان برای دومین بار و در دیدار فینال برابر تیم ملی چین 
به میدان رفت و با پیروزی 3 بر صفر برابر این تیم، عنوان قهرمانی مسابقات را از 
آن خود کرد. شاگردان رضایی در حالی فاتح این مسابقات شدند که در مرحله 
مقدماتی، توانسته بودند تیم های کامبوج، تایلند، چین، قزاقستان، ژاپن و کره 

جنوبی را از پیش رو بردارند.

پایان مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا
فیروزجا، سهمیه حضور در جام جهانی را گرفت

ورزش: دور نهم مسابقات قهرمانی آسیا به پایان رسید و نفرات کشورمان 
برابر حریفان خود به دو برد و دو شکست رسیدند. با نتایجی که در دور نهم 
رقم خورد، فیروزجا، مقصودلو و ایدنی با 6 و پنج امتیاز به ترتیب در رده 
های 6، 23 و 26 قرار گرفتند. همچنین در بخش بانوان با چهار امتیاز در 
رده 27 قرار گرفت. بدین ترتیب در پایان مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا، 
علیرضا فیروزجا سهمیه حضور در جام جهانی 2019 خانتی مانسیسک 
روسیه را کسب نمود. پیشتر پرهام مقصودلو )قهرمان جوانان جهان 2018( 
و سیدمحمدامین طباطبایی )نایب قهرمان آسیا 2018( نیز این جواز را 

کسب نموده بودند.
با توجه به در پیش بودن رقابت های غرب آسیا در اردن دیگر شطرنج بازان 

کشورمان نیز شانس کسب این سهمیه را دارند.

جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی دوومیدانی
سقوط 11 پله ای تفتیان

ورزش: در رده بندی فدراسیون جهانی دوومیدانی احسان حدادی در پرتاب 
دیسک با یک پله سقوط در رده پنجم قرار گرفت. حسن تفتیان با امتیاز 1205 
و 11 پله سقوط در رده سی و سوم ماده 100 متر قرار گرفت. )او پیش از این 
 با 1228 امتیاز در رده بیست و دوم جهان قرار داشت(. حسین کیهانی در

 000 3 متر با مانع با چهار پله سقوط در رده 29 جهان قرار دارد.
کیوان قنبرزاده نیز با 1096 امتیاز در رده 88 پرش ارتفاع و شاهین مهردالن با 

1129 امتیاز و با سه پله صعود در رده 55 پرتاب وزنه قرار دارند.
فدراســیون جهانی دوومیدانی برای رتبه بندی ورزشکاران بر اساس چند 
رکورد ترکیبی، امتیازی به ورزشکار می دهد و آن ها بر اساس نمره میانگین در 

ماده های مختلف رتبه بندی می شوند.

رقم بودجه مصوب کمیته المپیک
برای ۴7 فدراسیون

ورزش: بر اساس مصوبه کمیته المپیک، این کمیته در مجموع 11 میلیارد و 
889 میلیون تومان تخصیص به فدراسیون ها خواهد داشت. کشتی و تکواندو 

با دریافت بیش از دو میلیارد تومان بیشترین سهم را دارند.
کمیته ملی المپیک از میان ســه گزینه پیش رو برای بودجه سال جاری 
فدراسیون ها و با اعمال نظر اعضای هیئت اجرایی، در مورد تصویب بودجه با 

افزایش 10 درصدی به نتیجه رسید.
کمک مالی کمیته ملی المپیک به فدراسیون فوتبال در واقع برای حمایت از 
تیم فوتبال امید که تیم المپیکی به حساب می آید، انجام می شود. بر همین 
اساس سال گذشته کمیته ملی المپیک 240 میلیون تومان برای کمک به 
تیم امید که بازی های آسیایی و انتخابی المپیک را در پیش داشت، کمک کرد.

بیشترین هزینه باشگاه ها در یک پنجره نقل وانتقاالتی

رئال مادرید سرآمد ولخرج ها!

والیبال لیگ ملت ها 2019
ایران - روسیه

 یکشنبه 26 خرداد -ساعت: 18:30 از شبکه سه

دالل ها مربی بیکار را 
به استقالل قالب کردند

حمله حسن روشن به استراماچونی  و شفر در گفت و گو با قدس
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فرهنگ و هنر

پیشنهاد امروز

شمارابه»یکمیم«دعوتمیکنیم
فرهنگوهنر-زمانیان:اگر به 
نمایشگاه گردی بویژه دیدن آثار 
برای  عالقه مندید،  خوشنویسی 
یــک گردش هنــری می توانید 
بــه نمایشــگاه خوشنویســی 
»مریم غالمی «ســری بزنید. این 

نمایشــگاه که »یک میم« نام دارد از امروز در نگارخانه رضوان مشــهد 
میزبان حضور عالقه مندان است.

»یک میم« شــامل 27 تابلوی خوشنویسی است که همه آن ها  به خط 
نستعلیق نوشته و به صورت چلیپا و قطعه اجرا شده اند. استفاده از روایاتی 
با محوریت امام رضا)ع( و حضرت محمد)ص( و اشــعار شاعرانی مانند 
حافظ و نظامی موضوع تابلوهای نمایشگاه »یک میم« است .مریم غالمی  
متولد 1345 شاهرود است. او مدرک فوق لیسانس درجه دو هنری دارد 
و به گفته خودش، خطاطی و خوشنویسی های محمدتقی صفانیا، استاد 
برجسته خوشنویسی ایران در شاهرود موجب عالقه مندی و کشش  این 

بانو به سمت هنر خوشنویسی بوده است.
غالمی می خواســته با برگزاری »یک میم« عالقه و ارادتش را به رسول 
اکرم )ص( نشان دهد. او می گوید: عنوان نمایشگاه را باتوجه به  بیت »ز 
احمد تا احد یک میم فرق اســت/همه عالم در این یک میم غرق است« 
انتخاب کردم و شعر روی پوستر هم برگرفته از بیت معروف شاعر شیرین 
سخن، سعدی است که فرمود: »سعدی! اگر عاشقی کنی و جوانی/ عشق 

محمد)ص( بس است و آل محمد)ص(«.
بــه گفته این هنرمند، اســتاد صفانیا با برگــزاری کالس های آموزش 
خوشنویسی در دهه 60 در شاهرود این هنر را در بسیاری از عالقه مندان 
زنده کرد. او نخســتین بانویی بوده است که در شهرستان شاهرود و در 

سال 71 موفق به کسب مدرک ممتاز شده است.
غالمی در محضر استادانی مانند محمدعلی کریمی و علیرضا کدخدایی 
کسب فیض کرده است. وی همچنین کالس های استادی را در محضر 
غالمحسین امیرخانی گذرانده و با این استادان توانسته به دریای بی کران 
هنر خط نستعلیق وصل شود. استاد امیر صحافی او را با زیبایی های خط 
شکسته نستعلیق آشنا کرده و این زیبایی ها را به وی آموزش داده است.

غالمی از سال 67 تاکنون مدرس دانشگاه فرهنگیان است. وی همچنین 
به مدت 25 سال مدرس انجمن خوشنویسان هم بوده است.

»یک میم« نخســتین نمایشــگاه این بانوی هنرمنــد از امروز تا 30 
خرداد از ســاعت 9 تا 12 و 17 تــا 20 در نگارخانه رضوان میزبان 

حضور عالقه مندان است.
گفتنی است، نگارخانه رضوان در کوهسنگی 17 دایر است.

ســید مرتضی فاطمی ، مجری برنامه 
اختیاریــه گفــت: ما باید از ســاخت 
برنامه هایــی با موضوع و محوریت مســئوالن 
بــه ســمت ســاخت برنامه های پاســخگو از 
سوی مســئوالن برای مردم باشیم و باید تک 
گفت وگوهایی را تمرین کنیم که مطالبه گری 

از مسئوالن داشته باشد.
مجری و تهیه کننده برنامه اختیاریه در برنامه 
»تیتر یک« مؤسســه فرهنگی قدس که عصر 
جمعه به همت پایگاه خبــری قدس آنالین با 
موضوع نقد و بررســی این برنامــه تلویزیونی 
برگزار شــد، با بیان این مطلــب افزود: همه 
دوســتانم می دانند کــه من پیــش از این ها 
روزنامه نــگار بودم. در ســال 93 در حالی که 
سال ها ســردبیری هفته نامه فرهنگی سیاسی 
پنجره را بر عهده داشــتم، مدیر وقت شــبکه 
افق از من خواســت این نشریه و این محصول 
رســانه ای مکتوب را به یــک مجله تصویری 
تبدیل کنیم. از آنجایی کــه ژانر تصویری در 
تلویزیون با نشــریه مکتوب خیلی فرق دارد، 
تالش کردیم با آزمون خطایی که داشــتیم و 
یک پیش تولید قوی، تجربه رسانه مکتوب را به 
یک رسانه تصویری تبدیل کنیم. خروجی آن 
برنامه مناظره محور »1۸0 درجه« شــد که در 
بیش از 90 قســمت به موضوعات کالن کشور 
در حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پرداخت 

و برای نخســتین بــار چهره هــای متفاوت و 
خاصی را بــه تلویزیون دعوت کرد؛ که از قضا 

خیلی هم مورد استقبال مردم واقع شد.

 رسانه ملی ظرفیت الزم را برای انجام 
گفت وگوی واقعی ندارد

فاطمی در ادامه این نشســت که با اســتقبال 
گســترده عالقه مندان برگزار شد، در پاسخ به 
این پرســش که چرا برنامــه اختیاریه در ماه 
مبارک رمضــان پس از 20 برنامه ای که پیش 
از ایــن از تلویزیون پخش شــد بــه یکباره از 
مسئول محوری به ســمت مردم محوری رفت، 
توضیح داد: زمانی که شبکه 5 تغییر مدیریت 
داد از من خواسته شــد برنامه ای شبیه 1۸0 
درجه بســازم، ولی من با ایــن برنامه موافق 
نبودم، چون اعتقاد داشــتم دیگر زمانی برای 
ســاخت این برنامه نیســت و تأکید داشــتم 
که باید یــک برنامه  گفت وگو محور ســاخته 
شــود، چون متأســفانه دیگر فضای جامعه از 
بحث های دوقطبی عبــور کرده و باید در یک 
موضوع خاص صحبت شــود. درواقع زمان آن 
رســیده که در این گونــه برنامه ها حرف های 
مردم گفته شود. ما باید از ساخت برنامه هایی 
بــا موضوع مســئولیت به ســمت برنامه های 
پاسخگویی مسئوالن به مردم برویم و باید تک 
گفت وگوهایی را تمرین کنیم که مطالبه گری 

از مســئوالن داشــته باشــد، اما بــه دالیلی 
ازجملــه اینکه به خیلی از برنامه ها اجازه بیان  
حرف های صریح داده نمی شود و اینکه رسانه 
ملی ما ظرفیت الزم بــرای انجام گفت وگوی 
واقعی را ندارد، برنامه هایی از این دست کمتر 

ساخته می شود.
وی افزود: از این رو پیشنهاد ساخت برنامه ای را 
دادم که در آن با چهره های مختلف فرهنگی، 
سیاســی و هنری صحبت کنیــم. از ابتدا هم 
تمایل نداشتیم این برنامه با سانسور اجرا شود 
و می خواستیم گفت وگوی های صریحی داشته 
باشیم؛ خواســت ما بیان حرف های جدی بود. 
بــه همین منظور چند برنامه ای را پیش از ماه 
مبارک ساختیم و پخش شــد؛ به این ترتیب 
ساخت برنامه اختیاریه برای ماه مبارک شکل 
گرفت. در ســه هفته 200 ســوژه مختلف به 

همت همکاران رســانه ای معرفی شد، از این 
بین به 30 ســوژه خاص تر رســیدیم که همه 

آن ها از تلویزیون پخش شدند.
وی در ادامــه افزود: »ســری که درد نمی کند 
دستمال نمی بندند«؛ این اصل در صدا وسیما 
مورد توجه است. برخی معتقدند رسانه یعنی 
سرگرمی،  ولی سرگرمی  که متأسفانه گاه هیچ 
محتوایــی در آن وجود ندارد. طبیعی اســت 
که برای مســئوالن رسانه، ســاخت این گونه 
برنامه ها اولویت اســت، چون هیچ استرســی 
برایشــان ندارد. هر برنامه ســازی به ســراغ 
برنامه های پرخطری مثل اختیاریه نمی رود؛به 
همیــن دلیل امروزه در تلویزیون تعداد اندکی 
از این نوع برنامه ســاخته و پخش می شود که 
متأسفانه همان تعداد هم دیگر تعطیل شده اند. 
در حــال حاضــر در تلویزیون فضــای کاماًل 
یکطرفه ای جریــان دارد و در واقع یا برنامه ها 
سرگرمی  صرف هســتند یا برنامه هایی اند که 

دغدغه و مخاطبی ندارند.
وی در پاســخ به این پرسش که اگر اتفاقی که 
برای عادل فردوســی پور افتاد، برای شما هم 
رخ بدهد نظرت چیست و چه واکنشی داری، 
گفت: من داور جشنواره جام جم امسال بودم 
و برنامه نــود را در بین برنامه هــای ترکیبی 
به عنوان بهترین برنامــه انتخاب کردیم، ولی 
متأســفانه می بینید که برنامه نود پس از 20 

سال تعطیل شد. من پیشتر هم گفته ام، اینجا 
هم می گویم که با این همه هیچ اتفاقی نیفتاد، 
حال منی که 10 برنامه داشــته ام باید حساب 
کار دســتم بیاید. هنگام آغــاز اختیاریه دقیقاً 
همین قضیــه را به همکارانم گوشــزد کردم؛ 
گفتــم بیاییم این 10 قســمت را به شــکلی 
بســازیم که اگر 10 سال دیگر هم به آن نگاه 

کردیم از آن با اعتقادمان یاد کنیم.

 »گوشی« آزاردهنده است
این مجری در خصوص گوشــی که همیشه در 
گوش مجــری به عنوان یک کنترل کننده عمل 
می کند، گفت: این گوشی یکی از آزاردهنده ترین 
وسایلی است که هر مجری می تواند داشته باشد. 
این وسیله مرتب مجری را از گفتن فالن موضوع 
نهی می کند و مجری مجبور اســت مرتب میان 
حــرف میهمان بیاید که بــرای مخاطب خیلی 
اذیت کننــده اســت. این قضیــه دو دلیل دارد؛ 
نخست اینکه شما یک ساعت زمان دارید و باید 
یک روایت را از نقطه الف به نقطه ب برســانید؛ 
در غیر این صورت برگرداندنش به نقطه ابتدایی 
سخت است. دوم، بعضی زمان ها فشار وجود دارد 
که این ســؤال پرسیده نشــود، ولی من در این 
برنامه تالش کردم جایی که مردم حرف دلشان 

را می زنند حذفشان نکنم.
این مجری در پاســخ به این پرســش که آیا 
برنامه  از  برنامه اختیاریــه یک کپی بــرداری 
ماه عســل بود یا نه، گفت: خیر، کپی برداری 
در دو حــال رخ می دهد؛ فرم و محتوا. در فرم 
هیچ کپی رخ نداده اســت. مــا از ابتدا تا انتها 
به سادگی اعتقاد داشتیم؛ نمونه اش دکور این 
برنامه اســت. در محتوا هم اولویت ماه عســل 
اشــک بود، در حالی که برنامه مــا تلفیقی از 
اشــک و لبخند بود و همین ها نشان می دهد 
این دو برنامه هیچ شــباهتی با هم نداشــتند. 
البته این برای من خوشــحال کننده است که 
یک برنامه با 10 قســمت پخش با یک برنامه 
با 10 سال سابقه قیاس می شود، ولی من فکر 
می کنم هویت »اختیاریه« کاماًل واحد اســت و 
من تالش کرده ام در این برنامه قصه گو باشیم 

و دراماتیک به موضوعات نگاه کنیم.

 تلویزیون شجاعت ندارد
در ادامــه محمدحســین جعفریان بــه عنوان 
کارشــناس رسانه در پاســخ به این پرسش که 
چرا برنامه های تلویزیونی حالل مشکالت مردم 
نمی شــوند، گفت: تلویزیون ایــن روزها به یک 
سوپرمارکت تبدیل شده است و هر شبکه ای را 
که باز می کنید یک باشگاه بخت آزمایی می بینید، 
من احساس می کنم مدیریت صدا و سیما دارد 
یک امتیاز از مخاطب می گیرد و یک امتیاز به او 
می دهد؛ برای همین شاید خیلی مواقع اولویت، 
مردم نباشــند و اولویتش امتیــاز دادن و امتیاز 
گرفتن باشــد. انتظاری که شما دارید باید از قوه 
قضائیه بخواهید. رسالت یک رسانه شجاعت است 

که متأسفانه ما همین را کم داریم.

برش

نداشتیم  تمایل  هم  ابتدا  از   
این برنامه با سانسور اجرا شود 
گفت وگوی های  می خواستیم  و 
صریحی داشته باشیم؛ خواست 

ما بیان حرف های جدی بود
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سیدمرتضیفاطمی،مجریبرنامه»اختیاریه«درنشستبررسیاینبرنامهدرمؤسسهفرهنگیقدس:

نیاز امروز تلویزیون گفت وگوهایی برای مطالبه از مسئوالن است

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند 
ــماره139760301060000444هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  رسمى برابرراى ش
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
معارض متقاضى آقاى محمد احمد آبادى فرزند على اكبربشماره شناسنامه444 صادره ازورامين ششدانگ 
يك قطعه زمين بابناى احداثى به مساحت180مترمربع پالك2709فرعى از8 اصلى واقع درقريه جعفرآباد 
ــكن صنايع شيميايى پارچين محرزگرديده است لذابه  ــمى شركت تعاونى مس اخوان خريدارى ازمالك رس
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتى كه اش منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش صدورس
اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
ــدت مذكوروعدم وصول اعتراض  ــت در صورت انقضاى م ــه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس خودراب

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 125ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/3/11

تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/3/26 
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قان ــى موض آگه
ــمى برابرراى شماره 139860301046000085هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  سند رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس ثبتى اراضى وس
ــماره شناسنامه639صادره ازورامين يك  ــن پورفرزند جان محمد بش بال معارض متقاضى آقاى محمد حس
ــوا  ــاحت7116/34 مترمربع پالك97فرعى از162 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش باب دامدارى به مس
ــمى متقاضى وغالمرضا كنگرلو محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب  خريدارى ازمالكيت رس
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى  ــود درصورتى كه اش دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم 
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس وپس ازاخذ رس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  نمايند بديهى اس

خواهد شد 132ث/م الف   تاريخ انتشارنوبت اول: 98/3/11 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/3/26 
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

  
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 

رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قان ــى موض آگه
ــماره 139360301046006686هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  سند رسمى برابرراى ش
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس ثبتى اراضى وس
ــنامه6صادره از..در ششدانگ  ــماره شناس ــن بش بال معارض متقاضى آقاى عليمحمد نجفى راد فرزند حس
ــوا  ــاحت 110104مترمربع پالك141 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش يك قطعه زمين مزروعى به مس
ــت  ــاعى متقاضى ذيل ثبت888 دفتر11صفحه310بنام متقاضى ثبت گرديده اس خريدارى ازمالكيت مش
ــخاص نسبت  ــود درصورتى كه اش لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش به صدورس
اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
ــدت مذكوروعدم وصول اعتراض  ــت در صورت انقضاى م ــه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس خودراب

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 134ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/3/11 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/3/26 

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860301046000160هيئت اول/موضوع قان ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض 
ــماره شناسنامه869 صادره ازدرششدانگ يك باب خانه به  متقاضى آقاى داود تاجيك خاوه فرزند ابراهيم بش
ــاحت115/29مترمربع ازپالك245فرعى از158 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالكيت  مس
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز  ــمى خانم معصومه عطايى محرزگرديده اس رس
ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند  آگهى مى ش
ــيد ظرف مدت  ــليم وپس ازاخذ رس ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس ازتاريخ انتش
ــت در صورت  ــه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ــت خودراب ــليم اعتراض دادخواس يك ماه ازتاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد شد 145ث/م الف   تاريخ  انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

انتشارنوبت اول: 98/3/26  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/4/10  
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860301060000458هيئت اول/موضوع قان ــمى برابرراى ش رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى وس
معارض متقاضى آقاى اكبرمقدس فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 11778 صادره ازتهران در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت50مترمربع پالك شماره158 فرعى از105 اصلى واقع درقريه كهنه گل تهران بخش 
حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت مريم تبدلپو محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  به فاصله15روز آگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 

ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در 
ــد 153ث/م الف    ــند مالكيت صادرخواهد ش صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

تاريخ انتشارنوبت اول: 98/3/26  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/4/10  
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى حصروراثت
ــماره118/2/98ثبت اين  ــتى كه به ش ــاى مرتضى هداوند ميرزائى طى تقديم دادخواس ــه تاريخ98/3/22آق ب
ــيف ا... بموجب گواهى فوت  ــى هداوند ميرزائى فرزند س ــت چنين اعالم نموده كه آقاى عيس ــده اس شوراش
شماره 696333 درتاريخ 98/3/9درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيشوا بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت 
ــرمتوفى2. مرتضى هداوند ميرزائى  ــى هداوند ميرزائى ش ش14صادره ازورامين پس ــد : 1. مصطف وى عبارتن
ــادره ازورامين دختر متوفى4. ربابه  ــرمتوفى3. كبرى هداوند ميرزائى ش ش9ص ش ش2صادره ازورامين پس
ــى ش ش 17صادره ازورامين  ــن دخترمتوفى5. منيژه هداوند ميرزائ ــد ميرزائى ش ش6صادره ازورامي هداون
دختر متوفى6. خديجه هداوند ميرزائى ش ش10صادره ازورامين دخترمتوفى7. معصومه هداوند ميرزائى ش 
ــى ش ش365 صادره ازورامين دخترمتوفى // لذا  ــادره ازورامين دخترمتوفى8. محبوبه هداوند ميرزائ ش5ص
ــارآگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى  مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتش
ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد

دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــماره2/98 /114ثبت اين  ــتى كه به ش به تاريخ98/3/21آقاى محمد على همدانى مقدم طى تقديم دادخواس
ــد على بموجب گواهى فوت  ــت چنين اعالم نموده كه آقاى محمود همدانى مقدم فرزند محم ــده اس شوراش
ــوا بدرود حيات گفته وورثه حين  ــماره 696271 درتاريخ1398/2/11درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيش ش
ــرمتوفى2. كبرى همدانى مقدم ش  الفوت وى عبارتند : 1. احمد همدانى مقدم ش ش3 صادره ازورامين پس
ــرمتوفى4. خديجه  ــادره ازورامين دخترمتوفى3 . على همدانى مقدم ش ش22صادره ازورامين پس ش455ص
ــدم ش ش29صادره ازورامين  ــن دخترمتوفى5. زهرا همدانى مق ــدم ش ش 484صادره ازورامي ــى مق همدان
ــرم همدانى مقدم ش  ــادره ازورامين دخترمتوفى7. اك ــى مقدم ش ش598ص ــى6. مرضيه همدان دخترمتوف
ش1صادره ازورامين دخترمتوفى8. محمد على همدانى مقدم ش ش858صادره ازورامين پسرمتوفى9. كمال 
ــى مقدم ش ش724صادره ازورامين  ــرمتوفى10. اعظم همدان همدانى مقدم ش ش200صادره ازورامين پس
ــى اعتراضى  ــود تاچنانچه كس ــارآگهى مى ش دخترمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتش
ــوراى حل اختالف  ــرآگهى به ش ــد ظرف يكماه ازتاريخ نش ــه اى ازمتوفى نزد وى مى باش ــت نام دارد ياوصي

شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــماره79/7/98ثبت اين شوراشده  ــتى كه به ش به تاريخ98/3/4آقاى اكبرنوروزى جعفرى طى تقديم دادخواس
ــماره412867  ــب گواهى فوت ش ــد يداله بموج ــه مهتدى فرزن ــوده كه خانم مرضي ــن اعالم نم ــت چني اس
ــوا بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند  درتاريخ1396/11/2درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيش
ــرمتوفى2.  ــد ش ش45 ش م0421466049صادره ازورامين پس ــوروزى جعفرى فرزند محم ــم ن : 1. ابراهي
ــرمتوفى3.  ــد ش ش3140ش م0420396187صادره ازورامين پس ــرى فرزند محم ــماعيل نوروزى جعف اس
ــعبانعلى  ــرمتوفى4. ش ــرى فرزند محمد ش ش2ش م0421528907صادره ازورامين پس ــوروزى جعف اكبرن
ــرمتوفى5. اصغرنوروزى  ــد ش ش75 ش م0421511990صادره ازورامين پس ــوروزى جعفرى فرزند محم ن
جعفرى فرزند محمد ش ش84ش م0421555327صادره ازورامين پسرمتوفى6. زهرانوروزى جعفرى فرزند 
ــى7. اعظم نوروزى جعفرى فرزند محمد ش  ــد ش ش6ش م0421537558صادره ازورامين دخترمتوف محم
ش89ش م0421547618صادره ازورامين دخترمتوفى 8. فاطمه نوروزى جعفرى فرزند محمد ش ش17ش 
ــارآگهى مى  م0421501723صادره ازورامين دخترمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتش
شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى 

به شوراى حل اختالف شماره7پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره هفت شهرستان پيشوا

اجراييه
ــهرك گلها بلوارقمى نبش  ــانى محل اقامت : پيشوا ش ــاهى نش ــخصات محكوم له :احمد چراغى كوى ش مش
ــانى محل اقامت : مجهول المكان  ــخصات محكوم عليه : مجيد زين الدينى نش ــتان امالك پرديس مش بهارس
ــتان  ــوراى حل اختالف شهرس ــخ1397/10/23 حوزه4ش ــماره492 درتاري ــه : بموجب راى ش ــوم ب // محك
ــت : بپرداخت  ــوم عليه محكوم اس ــت .محك ــواكه قطعيت يافته اس ــعبه دادگاه عمومى پيش ــوا وراى ش پيش
ــى وخسارت تاخير تاديه  مبلغ125117661ريال بابت وجه الضمان ومبلغ1880000ريال بابت هزينه دادرس
ــبه آن بعهده واحداجراى احكام ميباشد درحق  ــت1397/6/6تا يوم الوصول كه محاس ازتاريخ تقديم دادخواس
محكوم له // باستناد ماده19آيين نامه اجرائى ماده189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى. اجتماعى.فرهنگى.

ــت تاازابالغ اين اخطاراجرايى ظرف ده روزمفادآنرااجرابگذارد وياترتيبى براى پرداخت  محكوم عليه مكلف اس
ــراى اجراى احكام  ــورت پرونده جهت اقدام مدنى ب ــاد راى رابدهد درغير اينص ــه وياانجام تعهدمف ــوم ب محك

دادگسترى شهرستان پيشوا تحويل خواهد شد
رييس شعبه 4شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

اجراييه
ــانى محل اقامت : ورامين جنب  ــين هداوند حيدرى نام پدر: طاهرقلى نش ــخصات محكوم له : على حس مش
ــانجردى مشخصات محكوم عليه : مجيد قادرى نام پدر: حسين نشانى محل اقامت  ــترى دفترآقاى فش دادگس
ــوراى حل اختالف شهرستان  ــماره284تاريخ95/7/3 حوزه7ش : مجهول المكان // محكوم به : بموجب راى ش
ــت : بپرداخت  ــوم عليه محكوم اس ــت .محك ــواكه قطعيت يافته اس ــعبه دادگاه عمومى پيش ــوا وراى ش پيش
ــته ومبلغ1670000ريال بابت هزينه دادرسى وتاخير تاديه ازتاريخ  مبلغ100000000ريال بابت اصل خواس
ــيد هركدام ازچك ها مورخ84/7/18 بمبلغ50000000ريال ومورخ84/8/15 بمبلغ20000000ريال  سررس
ومورخ84/5/15مبلغ30000000ريال لغايت صدوراجراى حكم وحق الوكاله وكيل طبق تعرفه درحق محكوم 
ــتناد ماده19آيين نامه اجرائى ماده189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى. اجتماعى.فرهنگى.محكوم  له // باس
عليه مكلف است تاازابالغ اين اخطاراجرايى ظرف ده روزمفادآنرا اجرا بگذارد وياترتيبى براى پرداخت محكوم 
ــترى  ــه وياانجام تعهدمفاد راى رابدهد درغير اينصورت پرونده جهت اقدام مدنى براى اجراى احكام دادگس ب

شهرستان پيشوا تحويل خواهد شد
رييس شعبه 7شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

آگهى دعوت از  مجاورين
ــب درخواست مالك ششدانگ پالك 643 فرعى واقع در اراضى جاغرق پالك 27-اصلى بخش 6 مشهد، مبنى بر  حس
نقشه بردارى و صدور سند مالكيت تك برگ، با توجه به اعالم عدم امكان دسترسى به مجاورين پالك، بدينوسيله در 
ــازمان ثبت اسناد و امالك كشور، به اطالع  ــماره 90/46869- 90/3/11 س ــنامه ش اجراى كد 914 م.ب. ثبتى و بخش
ــتاى جاغرق كه عبارتند از: پالك 645 فرعى و  ــاعى پالك فوق الذكر به آدرس روس ــاير مالكين مش مالكين مجاور و س
معابر عام مى رساند: نماينده و نقشه بردار اين اداره در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/4/3 در محل وقوع پالك 
جهت انجام معاينه محل و نقشه بردارى حضور خواهند يافت، شايسته است مالكين پالك هاى مزبور در روز و  ساعت 
مقرر جهت جلوگيرى از تضييع حقوق احتمالى خويش در محل حضوربهم رسانند، عدم حضور مجاورين مانع از ادامه 

عمليات ثبتى نخواهد شد. آ-9803351      م.الف243
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز

آگهى فقدان سند مالكيت
ــن محمدى  ــورخ 1398/2/31 آقاى جواد قدردان عنبرانى وكيل محمدحس ــت 98/4561 م ــر به اينكه برابر درخواس نظ
ــمى 34  ــناد رس ــماره وكالت 78973- 1397/12/15 دفتر اس ــينى عنبران بش عنبران احدى از ورثه فاطمه حاجى حس
ــهاديه گواهى اعالم مى دارد  ــتناد به دو برگ استش ــماره 573-94 مورخ 75/4/18 اس طرقبه برابر گواهى حصر وراثت ش
ــهل انگارى مفقود شده است  ــانديز كه به علت س ــش طرقبه ش ــدانگ پالك 68 فرعى از 21- اصلى بخش ش ميزان شش
ــدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 110 دفتر جلد يك به نام فاطمه حاجى  ــد مالكيت شش ــى دفتر امالك معلوم ش با بررس
ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده  ــند به شماره سريال نمونه صادر و س ــينى عنبران ثبت و س حس
ــت آگهى و  متذكر مى گردد هر كس  ــال 1380 مراتب يك نوب ــه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س 120 آيين نام
نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از 
تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد 
ــند مالكيت يا معامله رسمى  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س بديهى اس
نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ-9803352       م.الف244 

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9800916
بدينوسيله به

ــنامه: 2107 ابالغ مى گردد آقاى على اكبر  ــماره ملى 0055972403 شماره شناس -مجيد غالمى نام پدر: براتعلى ش
اسماعيل پورسالمى نام پدر: محمدحسن (بستانكار) به استناد دو فقره چك به شماره 

-شماره چك:  0975/522788، تاريخ چك: 1397/8/23
-شماره چك: 0975/522789، تاريخ چك: 1397/9/23

ــه 9800916 به مبلغ موضوعات الزم االجرا 1/017/600/000 (يك ميليارد و هفده ميليون و  اجرائيه اى تحت كالس
ــما صادر نموده است  و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسايى  ــصد هزار ريال) عليه ش شش
واقع نگرديده است، لذا بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، يك نوبت 
در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت 
ــما  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه ش به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش

تعقيب خواهد شد. آ-9803353      م.الف245
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى شماره 139704001013002619 مربوط به اداره 
سوم اجراى اسناد رسمى تهران

باسمه تعالى
ــماره 24176 ثبت شركت هاى مشهد به نشانى  ــركت ساختمانى وراساز سهامى خاص ثبت شده بش ــيله به ش بدينوس
ــماره  ــتناد اجرائيه ش ــالغ مى گردد بانك اقتصاد نوين تهران باس ــالد و برابر پالك 41 اب ــجاد بين مي ــهد، بلوار س مش
ــند رهنى شماره 140690 پرونده اجرايى شماره 139704001013002619  139700752773000021 جهت س
نزد اداره سوم اجراى اسناد رسمى تهران تشكيل كه برابر گزارش مأمور پست ذيل اجرائيه مذكور بعلت عدم شناسايى 
ــركت ابالغ مى گردد كه برابر سند رهنى مذكور دفترخانه 11 تهران به  ــت. بدينوسيله به آن ش ــده اس آدرس عودت ش
بانك اقتصاد نوين تهران بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از 
ــه فوق در آن اداره اجرا مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آيين نامه اجرايى  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس تش
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك  ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش ــناد رسمى به ش مفاد اس
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت  ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نس نوبت در روزنامه چاپ و منتش
ــد. ضمناً مورد وثيقه پرونده اجرايى مذكور ششدانگ پالك  ــما تعقيب خواهد ش عمليات اجرايى طبق مقررات عليه ش
ــه (75673) فرعى از شش هزار و نهصد و سى و سه (6933)  ــصد و هفتاد و س ــماره هفتاد و پنج هزار و شش ثبتى ش

اصلى بخش دو (2) تهران مى باشد. آ-9803354       م.الف246
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

مدير  اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- حسين ناصرى

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى
ــجاد بين ميالد و برابر پالك 41) ابالغ مى شود: بانك اقتصاد  ــركت ساختمانى وراساز (مشهد بلوار س ــيله به ش بدينوس
نوين جهت وصول طلب خود به مبلغ 90/023/673/109 ريال اصل و خسارت تا تاريخ 1397/4/9 و از تاريخ مذكور تا 
روز وصول طبق مقررات به موجب سند رهنى شماره 141351 تنظيمى دفترخانه 11 تهران عليه شما اجرائيه صادر 
نموده و پرونده اجرايى بكالسه 9702616 در اداره سوم اجراى اسناد رسمى تهران تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
ــده و آدرس فعلى شما نيز براى اين اجرا  ــرح متن سند فوق شناخته نش ــما بش 1397/10/21 مأمور مربوطه آدرس ش
ــماره 13057712- 1397/12/7 بستانكار و طبق ماده 18 آيين نامه اجرا  ــخص نمى باشد. لذا به تقاضاى وارده ش مش
ــود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين  ــار آگهى مى ش مفاد اجرائيه يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتش
آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدامى ننماييد مورد وثيقه مندرج در سند رهنى 
ــتانكار و حقوق دولتى  ــتانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بس فوق با تقاضاى بس

استيفا خواهد شد. آ-9803355  م.الف247
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- احمد افشون پورسربندى

آگهى
ــف آبادى (عبدالحسين نصيرى يوسف آبادى نام پدر: على اكبر تاريخ  ــيله به وراث مرحوم مجتبى نصيرى يوس بدينوس
ــهد عبدالمطلب 40 موسوى  ــنامه: 2 به نشانى: مش ــماره شناس ــماره ملى: 5229385073 ش تولد: 1319/10/15 ش

قوچانى 2 پ 28
-عصمت ضرغامى نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1330/5/8 شماره ملى: 0032859058 شماره شناسنامه: 53352
-زينب نصيرى يوسف آبادى نام پدر: مجتبى تاريخ تولد: 1393/8/11 شماره ملى: 0981027903 شماره شناسنامه: 0981027903

ــماره  ــماره ملى: 0970572743 ش ــدر: مجتبى تاريخ تولد: 1391/4/2 ش ــف آبادى نام پ ــين نصيرى يوس -اميرحس
ــود كه خانم الهام سليمى جهت وصول 114 عدد سكه بهار آزادى و سفر حج  ــنامه: 0970572743 ابالغ مى ش شناس
ــماره 8587- 1390/4/9 دفتر ازدواج 53 مشهد عليه شما  ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س عمره و كربال به اس
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه 9801531 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/3/8 
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا  ــرح متن سند شناخته نش ــما به ش مأمور، محل اقامت ش
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان  تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

خواهد يافت. آ-9803357  م.الف248

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــون تعيين تكليف وضعيت  ــماره  139860307114000343هيئت اول موضوع قان ــه 94/243وراى ش ــر كالس  براب
ــمى مستقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شيروان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقدسندرس ثبتى اراضى وس
متقاضى شركت نوآوران پويش سبز شبديزبه شناسه ملى 10860297272  درششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به 
ــين آباد واقع در شيروان اراضى حسين  ــاحت 151000مترمربع قسمتى ازپالك شماره248فرعى از18اصلى حس مس
ــيرغانى درپالك 248وتمامى مالكيت رسمى شركت شبديزدرپالك  ــمى از مالكيت فريورش آباد خريدارى از مالك رس
ــود در صورتى كه  ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميش 263  محرز گرديده اس
ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش اش
ــليم اعتراض دادخواست  ــيد ظرف مدت يكماه ازتاريخ تس ــليم وپس از اخذ رس دوماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  خود رابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس

سندمالكيت صادر خواهد شد9803406
تاريخ انتشار نوت اول:98/03/26  تاريخ انتشار نوبت دوم:98/04/11

صمد ابراهيم زاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

 برابر كالسه 98/013وراى شماره  139860307114000888هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شيروان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم عزت بليان فرزند على اصغر به شماره شناسنامه 20746وكد ملى 0827980981درششدانگ يك باب منزل به 
مساحت 149/30مترمربع تمامى  باقيمانده پالك شماره2184فرعى از 13اصلى باغات وحومه واقع دربخش 5قوچان  
ــهم االرث متقاضى ومابقى ورثه هاى على اصغربليان  محرز گرديده است لذا به منظور  ــمى از س خريدارى از مالك رس
ــبت به صدور سند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى 

است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.9803407
تاريخ انتشار نوت اول:98/03/26 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/04/11

صمد ابراهيم زاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى تحديدحدود اختصاصى
حوزه ثبتى شهرستان شيروان

پيرو آگهى تحديد حدودقبلى كه به موجب مقررات ماده 14قانون ثبت منتشر گرديده اينك بر
حسب درخواست واصله مستند به ماده مذكور وماده 61آئين نامه قانون ثبت تحديدحدود يك قسمت از امالك واقع در بخش 

5قوچان حوزه ثبتى اين واحد به شرح زير:پالك 32اصلى واقع
در قريه بتكانلو قطعه2شيروان بخش5قوچان پالك280فرعى از 227فرعى آقاى جواد اصغرى

ــد لذا بموجب ماده  ــاعت 9قبل از ظهر انجام خواهد ش ــنبه 98/04/19س ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى در روز چهارش شش
14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين شماره هاى

ــاعت مقررباال درمحل حضوربهم رسانند چنانچه هريك از صاحبان  ــيله اين آگهى اخطار ميگردد كه در روز و س فوق الذكربوس
امالك يانماينده قانونى آنها درموقع مقررحاضرنباشند مطابق

ماده 15قانون قانون مذبور ملك مورد آگهى باحدوداظهارشده ازطرف مجاورين تحديدخواهدشد
واعتراضات مجاورين نسبت به حدودوحقوق ارتفاقى ونيزصاحبان امالك كه در موقع مقررحاضر نبوده اند مطابق ماده 20قانون 
ــد ودراجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى  ــى روزا تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهدش ثبت فقط تاس
ــت اعتراض خود را به مراجع     ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــت ازتاريخ تس معترض ثبتى ،معترضين ميبايس

ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم از مراجع مذكور اخذوبه  اين اداره تسليم نمايد9803373  تاريخ انتشار:98/03/26
صمد ابراهيم زاده / رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى تعيين تكليف
ــند رسمى مصوب 1390,9,20  ــاختمان هاى فاقد س ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س نظر به دس
ــتقل  ــماره 139860310022000443 مورخ 1398,02,28 هيئت اول موضوع ماده يك قانون مذكور مس و برابر راى ش
ــبت به ميزان  ــى مياندورود و تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى على نجفى زيدى فرزند ابراهيم نس ــد ثبت در واح
ــاحت 478,56 متر مربع به شماره پالك 506 فرعى يك اصلى واقع در  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس شش
قريه زيد بخش 09 خريدارى بدون واسطه از آقاى ابراهيم نجفى زيدى مالك عادى محرز گرديده است. لذا به موجب ماده 
3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه هاى محلى / كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها راى هيئت الصاق تا در 
صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از طريق تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از 
تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف 
ــت به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس يك ماه از تاريخ تس
ــت و در صورتى كه  به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
اعتراض در مهلت قانونى و اصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند اداره ثبت 

مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه به دادگاه نيست. م الف: 98,40,8104
آ-9803426

تاريخ چاپ: 1398,03,26    تاريخ چاپ دوم: 1398,04,09        
على اكبر نوريان اسرمى  /  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندورود
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