
14 سالگی من
ســردار آزمون روایت جالبــی از ماجرای 
مربیگری پدرش در تیم والیبال جواهری 
گنبد در صفحه اینســتاگرام خود منتشر 
کرد. آزمون در اینســتاگرام نوشت: »14 
سالم بود حدوداً و فوتبالی بازی نمی کردم، 
پدرم ســرمربی جواهری گنبد شد. پدرم 
همیشــه از جان مایه می گذاشــت، ولی 
برخی بازیکنان با تبانی، کاری کردن که تیم نتیجه ای نگیره، شــعار های بد و 
حرفای ناســزا هنوزم تو گوشم هست، آخرین بازی که باختن با کلی اشک از 
سالن خارج شدم، چون که احترام اسطوره  شهرشان را حفظ نکردن و من در آن 
لحظه پدرم را اولین بار دیدم که بغضش گرفت و همان جا گفتم مربیگری را بزار 
کنار، من واست کلی خوشحالی میارم و پدرم به من اعتماد کرد. این داستان 
من در 14 سالگی هستش، ولی االن شایعه شده باز پدرم می خواد سرمربی تیم 

گنبد بشود و من هیچ موقع نمیذارم دوباره به پدرم بی احترامی کنن«.

تکلیفش را روشن کنید
کاربــران فضای مجــازی در واکنش به 
اظهارات زیباکالم در یک برنامه ماهوار ه ای 
مبنی بــر اینکه »اگر آمریکا و متحدانش 
به ایران حملــه کنند یک تیر چراغ برق 
هم در ایران ســالم نمی ماند«، هشــتگ 
#زیبــاکالم را در توییتر داغ کردند. یکی 
از کاربران نوشته است: »بزرگوار فکر کنم 
فراموش کردی اونی که یک چراغش سالم نمونده پهپاد آمریکایی است که 
توی هرمزگان پرپر شد. اما سؤال اصلی این است این آقا که بارها ثابت کرده 
سرباز دشمن است، درون مرزهای ما چه می کند؟ چرا تکلیفش را مثل پهپاد 

روشن نمی کنند«؟

تحریک قالیشویی
تحر یم  هــای جدید آمریکا ســوژه طنز 
کاربــران فضای مجازی شــده اســت و 
کاربران با انتشار تو ییت های طنز نسبت به 
این ماجرا واکنش نشان می دهند. نمونه 
پیام های منتشر شده را می خوانید: »هیچ 
وقت دولت آمریکا رو  آن قدر مســتأصل 
ندیدم. فقط مانده قالیشویی شربت اوغلی 
و احدآقا بقال ســر کوچه ما که هنوز تحریم نشدند...من یک داداش کوچولو 
دارم شبا گریه می کنه... لطفاً آقای ترامپ اونم تحریم کنه که شب ها راحت 

بخوابیم«.

برای چندمین بار
درحالی که ســال گذشــته دبیر انجمن 
صنایع لبنــی ایران گفته بود در ســال 
۹۸ محصوالت لبنی گران نمی شــود، اما 
بتازگی با تصویــب افزایش ۲۰ درصدی 
قیمت شــیر خام، لبنیات هم گران شد. 
المیرا شریفی مقدم، مجری و گوینده خبر 
در صفحه توییتری خــود درباره افزایش 
قیمت لبنیات نوشــت: »برای چندمین بار گفتنــد افزایش قیمت لبنیات 
غیرقانونیه! باشه، ما فهمیدیم! اونی که باید بفهمه هم فهمیده، ولی به روی 

خودش نمیاره و گرون تر می کنه«.

 تنبل و خوش شانس
1۰ شــهریور 1353 در اســتان تهران به دنیا آمد. 
هنوز مدرک لیســانس مدیریتش را از دانشگاه آزاد 
نگرفتــه بود که بــا درخشــش در کالس های آزاد 

بازیگری وارد دنیای حرفه ای تئاتر شد.
برخالف ســایر بازیگران که می گوینــد از کودکی 
عاشــق بازیگری بودیــم و در جمع هــای فامیلی 
نقش بــازی می کردیم، امیر جعفــری می گوید تا 
دوران پیش دانشــگاهی هیــچ عالقه ای به ســینما 
و تئاتر نداشــته و ســال چهارم دبیرستان هم فقط 
بــرای اینکه کالس های مدرســه را بپیچاند ســر 
تمرین های گروه تئاتر مدرســه می رفته اســت! در 
آن ســال ها که معلم ها، هدف بچه ها از فعالیت های 
جانبــی را خــوب می فهمیدند و احتمــاالً با کتک 
آن ها را از فعالیت های فــوق برنامه منع می کردند، 
امیر جعفری آن قدر خوش شــانس بوده که یکی از 
بزرگان نمایش نامه نویســی کشورمان یعنی مرحوم 
»اکبر رادی« معلم ادبیاتش می شود و برخالف بقیه 
معلم ها که از او می خواســتند سرش توی درس و 
کتاب باشــد، به او توصیه می کند ســفت و سخت 
بچســبد به بازیگری و تئاتر. خودش البته می گوید 
آن موقــع ســواد ادبیاتی نداشــته و نمی دانســته 
معلمش یکی از بزرگان نمایش نامه نویسی کشورمان 
به حســاب می آید، اما هرچه که بــوده، به توصیه 
مرحوم رادی، ســفت و سخت می چسبد به تئاتر و 
در پایان همان سال کارنامه درخشان نمراتش را که 
از دفتر دبیرســتان می گیرد، تازه می فهمد عشِق به 

تئاتر او را مشروط کرده است!

 احساس حقارت می کردم
بچه تنبِل آن روزها بنا بر توصیه معلم ادبیاتش راهی 
تئاتر شــهر می شود. آنجا پرســان پرسان دفتر استاد 
»ســمندریان« را پیدا می کند و بــه هر زحمتی که 
هســت نامش را در فهرســت بلند و باالی متقاضیان 
تســت بازیگری می نویسد. در نخستین تست، فاجعه 
بار ظاهر می شود و نامش همان اول کار خط می خورد. 
ســماجتش اما سرانجام استاد ســمندریان را راضی 
می کند که او را سر کالس هایش راه بدهد. جو سنگین 
کالس های بازیگری سمندریان، شاگردهایی که بیشتر 
دانشجویان رشته بازیگری و هنر بودند و به قول امیر 
جعفری بیسوادی اش در زمینه هنر و ادبیات اگرچه او 
را از تحصیل در رشــته »مدیریت« پشیمان می کند، 
اما در عوض مصمم می شــود که بــرود دنبال کتاب 
خوانــدن، فیلم دیدن و تئاتر تماشــا کردن. خودش 
درباره آن دوران می گوید: »تا پیش از کالس های استاد 
ســمندریان من فقط فیلم »شعله« را هشت بار دیده 
بودم! از سینمای کشور ایران هم »قیصر« و »گوزن ها« 
را دوست داشتم، اما کاًل ســینما آن قدری برایم زیبا 
نبود که بروم فیلم ببینم... توی کالس ها گاهی احساس 
حقارت می کردم... چون بقیه، بیشتر دانشجوهای هنر 
بودند و من هم که خیلی از ماجرا پرت بودم... 5-4 ماه 
گذشت تا اینکه دستم آمد باید چه کتاب هایي بخوانم. 
تازه پشیمانی هاي من شروع شده بود. بیشتر مطالعات 
من برای آن زمان اســت، چون سعی می کردم که به 
بقیه برسم. کتاب می خواندم، تئاتر می دیدم و به سینما 
می رفتم. برای آنکه عقب نیفتم، سعی می کردم جلوتر 

از بقیه حرکت کنم«.

 گروه تئاتر زیرزمینی
همان سال ها با »پانته آ بهرام«، »ریما رامین فر«، 
»هومــن برق نورد« و بعضی دیگــر از بازیگرهای 
همدوره اش، توی زیرزمین خانه پانته آ بهرام یک 
گروه تئاتر راه می اندازند! امیر جعفری اوایل، پادو 
گروه محســوب می شده و شــب ها پیش از آغاز 
اجراهــای زیرزمینی، با ماشــین توی خیابان های 
تهــران دوره می افتاده تــا اســتادان بازیگری را 
بــا خواهش و تمنا برای تماشــای تئاترشــان به 
زیرزمیــن خانــه پانته آ بهرام ببــرد! همان زمان 
بازِی امیر جعفری چشــم بعضی از استادان تئاتر 
را می گیرد و راه پایش را به تئاتر شــهر و بازی در 
تئاترهای مطرح تهران باز می کند. از سال 75 که 
امیر جعفری وارد تئاتر شهر می شود، سالی نبوده 
که او در جشنواره فجر مقام نیاورد. سرانجام سال 
۸۰ نخســتین تجربه ســینمایی اش را با بازی در 
فیلم »نان، عشــق و موتور1۰۰۰« تجربه می کند 
و چنــد ماه بعد »فرهاد آئیــش« که کارهای امیر 
جعفری در عرصه تئاتر را دنبال می کرده، او را سر 
صحنه فیلمبرداری سریال »بدون شرح« می برد و 
به »مهدی مظلومی« قالب می کند! ظاهراً درحالی 
که مظلومی اصرار می کرده: این آدم به درد نقش 
فرید نمی خورد؛ آئیــش پایش را توی یک کفش 
می کند کــه اگر امیــر جعفری نباشــد، من هم 

بازیگردان سریال نمی شوم! 

 از فرش به عرش!
پس از »بدون شــرح« در »من یک مستأجرم« و 
»کمربندها را ببندیم« و چندین کار کمدی دیگر 
هــم بازی می کنــد تا خودش هــم فراموش کند 
زمینه مورد عالقه اش کار جدی بوده و اســتعداد 
اصلی اش هم در همان زمینه اســت. امیر جعفری 
با بازی در بدون شــرح و »من یک مســتأجرم« 
چنــد صباحی معروف می شــود، اما پس از آن به 
قول خودش فقــط نقش های کمدی در فیلم های 
درجه ســه به او پیشنهاد می شــود و اوهم برای 
چرخاندن چرخ زندگی همه آن ها را قبول می کند 
و در سراشــیبی ســقوط و تبدیل شــدن به یک 
بازیگر دم دســتی و درجه چندم قرار می گیرد تا 
اینکه ســال ۸6 »حسن فتحی« که به عنوان داور 
جشــنواره تئاتر فجر در دهــه 7۰، کارهای امیر 
جعفــری را روی صحنه به خاطــر می آورده، از او 
می پرسد: »این کارها چیست که بازی می کنی؟« 
سؤال حسن فتحی همان و پشیمانی امیر جعفری 
از عملکــردش همــان! فتحی همــان موقع برای 
نجات امیر جعفری از ســقوط، در ســریال »میوه 
ممنوعــه« از او بازی می گیرد تــا زندگی هنری 
»فرید« ســابق، از این رو به آن رو شود و از بازی 
در فیلم و ســریال های درجه سه، به بازی در فیلم 
و سریال های پدر و مادر داری مثل زیر هشت، چار 
دیواری، چک برگشــتی، سوفی و دیوانه، ساعت 5 

عصر، اکسیدان و شهرزاد برسد.

 فرزند معنوی رئیس دولت اصالحات
امیــر جعفری که همین چند صباح پیش از فرش 
به عرش رســیده انگار می خواهد از عرش به فرش 
رســیدن را هم تجربــه کند! این را ما رســانه ها 

نمی گوییــم، بلکــه اظهارنظرهــای گاه و بیــگاه 
امیرجعفری و واکنش هــای منفی مردم می گوید. 
نمونه اش آخرین مصاحبه اش که در بخشی از آن 
در حمایت از آقازاده ها می گوید:»بعضیا میگن پسر 
فالن وزیر بنز ســوار میشــه. خب باباش بدبختی 
کشــیده پدرش در اومده چرا سوار نشه؟ بابای تو 
هم زحمت می کشید، بی خوابی می کشید ماشین 

خوب سوار می شدی«!
البته این نخســتین بار نیســت کــه امیرجعفری 
می شــود.  حاشیه ســاز  اظهارنظرهایــش  بــا 
حاشیه سازی های جعفری زمانی شروع شد که در 
انتخابات سال ۹۲ همراه با برخی از سلبریتی های 
دیگر بازیچه دســت سیاســت و آدم هایش شد و 
مثل خیلی از همکارانش پلی شــد برای رساندن 
سیاستمدارها به اهدافشان؛ البته به قیمت تخریب 
چهــره هنری اش نزد برخی از مردم. همان ســال 
کار به جایی رســید که مجبور شــد در پاسخ به 
اعتراض های گسترده مردم به توجیه متوسل شود: 
»من فرزند معنوی رئیس دولت اصالحات هستم و 

ایشان پدر معنوی من است«! 

 رفیق شفیق بابک زنجانی
نــام امیر جعفری یک بار دیگــر هم زمانی که در 
بخشــی از مصاحبه اش برای کوبیدن رئیس دولت 
دهم، مــردم یارانه بگیر را به رعیت هایی تشــبیه 
کرد کــه به ســمت اربابی می روند تــا دو گونی 
سیب زمینی بیشتر به آن ها بدهد، سر زبان ها افتاد! 
البته جعفری آن موقع حرفی از سلبریتی هایی که 
در نقش گونی سیب زمینی، وظیفه جذب مردم به 
سمت کاندیدای مورد نظر را دارند، حرفی نزده بود! 
او اگرچه بعداً اعالم کرد اصل حرفش چیز دیگری 
بوده و شیطنت رسانه ای موجب سوءبرداشت مردم 
از صحبت هایش شــده، اما دل خیلی  ها هیچ وقت 
بابت این حرف با او صاف نشــد! کار اما زمانی باال 
گرفــت که بابک زنجانی از جعفری به عنوان یکی 
از رفقای صمیمی و هم مدرســه ای هایش نام برد 
که در چند پروژه هنری با او همکاری کرده است. 
همــان زمان حرف و حدیث هایی درباره راه اندازی 
کمپین تحریم فیلم هــای امیر جعفری در فضای 
مجازی و در میان کاربران رد و بدل شــد، اما این 

کمپین هیچ وقت جنبه عملی پیدا نکرد.
حاال و پس از صحبت هــای جدیدش، آقای بازیگر 
یک بار دیگر ســوژه فضای مجازی شده است. این 
بــار اما البد به علت جِو ضد آقازادگی که در جامعه 
و فضای مجازی حکم فرماســت و احتماالً به دلیل 
باالگرفتن بحث فسادهای اقتصادی؛ حمالت به امیر 
جعفری شدیدتر از همیشه صورت می گیرد. آن قدر 
که هشتگ نام او در توییتر ترند می شود و کاربران 

برای تحریم فیلم هایش کمپین راه می اندازند. 
این کمپین هــای مجازی و هشــتگ های پر تب 
و تــاب اما تاریــخ مصرف دارند و مثــل خیلی از 
کمپین ها و هشتگ های دیگر بزودی از تب و تاب 
می افتنــد. اما در این میان بازنــده اصلی »فرید« 
دوست داشتنِی »بدون شرح« است که البد تحت 
تأثیر شبکه های اجتماعی، بازیچه دنیای سیاست 
و آدم هایش می شود و در چشم برهم زدنی، دوباره 

به خیِل سلبریتی های نظریه پرداز می پیوندد.

ارتباط سالم و شرعی!
فؤاد آگاه: خبــر فوری/ پس از 
انتشــار خبرهای مربوط به یک زن 
نفوذی در وزارت نفت و ارتباط او با 
16 مدیر این وزارتخانه، روز گذشته 
یک مقــام آگاه در وزارت اطالعات 
ضمن نادرست خواندن خبر مذکور 

اعالم کرد: »محتوای پرونده های امنیتــی صرفاً در اختیار مراجع ذی صالح 
قضایی قرار می گیرد و بیان اتهاماتی از این دســت توســط هر فرد یا مرجع 

دیگری فاقد اعتبار است«!
تحلیل فوری/ کارشناسان نفوذ و تحلیلگران پرستو شناس معتقدند چون 
از این خبر، بوی تکذیب به مشــام نمی رسد، بنابراین فقط احتماالت زیر به 
ذهن آدم می رسد: 1- شاید منظور آقای »یک مقام آگاه« این است که پرونده 
ارتباط 16 زن نفوذی با یک مدیر ارشد وزارت نفت به مراجع ذی صالح قضایی 
تحویل داده شــده است. ۲- شــاید ارتباط یک زن نفوذی با 16 مدیر، از نوع 
ارتباط سالم و شرعی و مربوط به 4۸ ماه گذشته بوده است که در این صورت 
سهم هر مدیر سه ماه می شود. 3- شاید اتهاماتی از این دست به دالیل اخالقی 
امکان انتشار عمومی نداشته باشد.4 - شاید ماجرا اصالً امنیتی نبوده و صرفاً 
جنبه عاطفی و رمانتیک داشته است. 5- شاید این خانم با 16 مدیر ارشد قوم 

و خویش بوده و روابط فامیلی داشته است.
تحلیل فوری تر/ کارشناسان ضمن نادرســت خواندن این روش اظهارنظر 
کردن یک مقام آگاه، تأکید کردند: داداِش من! شما اگر شفاف سازی یا تکذیب 
نمی کنــی، حداقل ماجرا را پیچیده  تر نکن... االن 4۰ ســال پیش نیســت... 
روش های اطالع رســانی و سرعت آن تغییر کرده است... این روش اظهارنظر 

و اطالع رسانی فاقد اعتبار است! 

من »ترامپ« دارم
رقیه توسلی:مو ُذرتی است، پُرحرف، با چشمانی قّد نخود! شکل همان نخودهایی 
که خانجان بارشان می گذاشت برای شام و می گفت: امشب غذا »دوسِت دشمن« 
داریم بچه ها.پشتکارش تحسین مرا برانگیخته، اما اصوالً مزرعه دار بدشانسی است 

و بذرهایی که توی زمیِن ذهنم می کارد، جوانه نزده می میرند.
بله، من »ترامپ« دارم. سال هاســت ترامپی درونم زندگی می کند و به خیالش 
همت کرده نگذارد آب خوش از گلویم برود پایین. القصه... دیروز داشتیم مفّصل 
با خواهری در مورد همین ماجرا گپ می زدیــم... در مورد آدِم احمِق درونم که 
ناخواسته گاهی بهترین هایش را هم رو می کند. مثالً چون اهل تحریم است سبب 

خیر شده و ازقضا، نردبان ترقی ام شده است.
چند وقتی اســت گفته تحریم، من هم گفته ام چشم و افتاده ام توی خط قدغن 

کردن. واقعاً چه اشکالی دارد گاهی ببینیم می شود از آب، کره گرفت یا نه؟
رفتم ســراغ تحریم ها... دروغگویی و عصبانیت و حق الناس و اعتیاد را به عنوان 

نمونه از بقیه اعمال جدا کرده و گفتم بسم اهلل... با این ها شروع می کنم.
خواهری می خندد و قهــوه می ریزد و با صدایی مردانه می گوید: ترامِپ من تلخ 
می خورد، ترامپ شما احیاناً اگر شیر و شکری میل دارند مضایقه نمی کنم. ما که 
اهل صلحیم!تعارف خواهری ُهلم می دهد ســر و گوشی آب بدهم اگرچه ندیده 
می دانم ُزلف ذرتی اَخم کرده و روبه غروب نشسته و سیگار دود می کند و حالش 
از اینکه ترامپ درون من است به هم می خورد.می دانم در تکاپوی نقشه بکرتری 
اســت و دلش برای پُرحرفی و ابرقدرتی لک زده، برای دروغ که جگرش را جال 

می دهد و برای یک فنجان قهوه که طعم َجَدل بدهد! 
محرمانه: خوب بگردید! کیست که دیوانه ای موذرتی درون نداشته باشد؟ او به 

همه زبان های زنده دنیا حرف می زند. 
چراغ قوه: توی تقویم آمده امروز، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اســت. اگر با 
بسته سیگار و خانواده اش اَیاق اید پس دیگر نوچ نوچ واجب می شود چون دارید 

کنار مزرعه ترامپ، سازدهنی می زنید.

 مجازآباد

12

1011

ورزش
در گفت و گو با قدس:

سید جالل حسینی: این فصل همه 
برای شکست دادن ما می آیند

روز به روز بهتر می شوم

 سعید علی حسینی: 
به امید المپیک تمرین می کنم

کارکرد اکران های مردمی  چیست؟ هیاهوی بسیار برای هیچ

سلفی سرخ پوستی!

نسل ما، نسل کودکان ما
ادراک ما از خود، خیلی با ادراک بچه هایمان از خودشان تفاوت دارد. نسل قبل 
از ما نسبت به ما متفاوت بودند اما نسل بعد از ما اصالً چیز دیگری هستند. ما 
از کودکی خودمان فقط چند عکس داریم که نگرش ما به خود و گذشته مان را 
شکل می دهد و خاطراتمان را می سازد. فرزندان ما اما انگار گذشته ای دارند که 
به زندگی امروزشــان الصاق شده است. دوربین های دیجیتال زندگی را مستند 
می کنند و همه ما بازیگران حرفه ای این مستند هستیم. هر کودکی ده ها ساعت 
فیلم و هزارها قطعه عکس از گذشته خود دارد. اتفاقی که برای نخستین بار در 
تاریخ بشر می افتد. ما در هر لحظه آیا جز مشاهده چیزی هستیم؟ معنای زندگی 
ما حضور داشتن ماست. ما حاضر هستیم و لحظه را مشاهده می کنیم. عکس ها 
این حضور را گســترش می دهند و حضور ما را در زمان های گذشته پررنگ تر 
می کنند. حاال ما »خود« گسترش یافته تری داریم، خودی که حضورش از لحظه 
فراتر رفته است و با دقتی باال در بسیاری از جزئیات گذشته حضور دارد. فیلم های 
خانوادگی ماجرای زندگی نسل های جدید را بسیار با گذشته ها متنوع کرده اند. 
حضور با این کیفیت و جزئیات در گذشــته به آدمی معنای تازه ای داده است. 
حاال بچه ها درباره خودشان چیزهای بسیار بیشتری می دانند. به خودشان نگاه 
تاریخی تری دارند و حضور خودشان را در لحظه های مختلف بررسی می کنند. در 
یکی از سحرهای ماه رمضان با پسر 5/5 ساله ام که روی 5/5 ساله بودن خودش 
تأکید ویژه ای دارد پای تلویزیون نشسته بودیم. در خواب و بیداری بعد از سحر 
پسرم در تلویزیون از لباس کودکی خوشش آمد و مرا بیدار کرد و همان لباس 
را با همان جزئیات سفارش داد و تا چند روز هم پیگیر این سفارش خودش بود 
که طبعاً به خاطر بی پولی این روزهای من پاسخ منفی بود. ولی این نوع توجه 
به خود و دقت روی لباس و جزئیات پوشش یک پسربچه دیگر برای من بسیار 
جالب بود. بچه های امروز موجوداتی بسیار متفاوت با ما هستند و باید برای تعامل 
با آن ها بدویم. بچه هایی که پیش از 1۰ ســالگی هزاران ساعت کارتون دیده اند 
خیلی با نسل ما که پیش از 1۰ سالگی تمام محتوای دریافتی مان در قالب متن 
و فیلم به 1۰۰ ســاعت نمی رسید متفاوت اند. در ازای این همه واردات خیال و 
محتوا این نسل زمین کوچک تری در اختیار دارند. پریروز بچه هایم را به بوستانی 
برده بودم و وقتی خاطراتم را مرور کردیم دیدم این بوستان کمی کوچک تر از 
خانه کودکی های من است! ذهنیات بیشتر و پیچیده تر به عالوه میدان و زمین 
کوچک تر وضعیت تازه ای را در زندگی ما رقم زده اســت که جدا از خوب و بد 

بودن باید آن را بررسی کرد و درباره آن ارزیابی داشت.

 »امیر جعفری« می گوید آقازاده های بنز سوار 
مزد زحمتکشی و بی خوابی های پدرشان را می گیرند

کارشناس آقازادگی!
 شیرمحمدی، بانوی پارالمپیکی

 تیر و کمان جانبازان و معلوالن در گذشت

آخرین »تیر« قهرمان
شــیرمحمدی«  »راضیــه  بــرای  ورزش: 
زندگــی یک مبارزه تمام نشــدنی بود که 
در آن تمــام تیرهایــش را در میان تمام 

محدودیت ها به هدف نشــاند. با این حال 
زندگی مجال بیشتری به این قهرمان 

ملی و بین المللــی نداد تا بتوانیم 
با افتخارات آینده اش در المپیک 
۲۰۲۰ ســر به آسمان بساییم. 
شیرمحمدی حاال چشم هایش 
را آرام بســته و مــا را با کلی 
ناباورانه هــای بی جــواب تنها 

گذاشــته اســت.او دیــروز در 
حالی چشــم از جهان فروبســت 
که کلکســیونی پُــر و پیمان از 
مدال هــای رنگارنــگ داخلی و 
خارجی بــر دیوار خانــه او جا 
خوش کرده اســت. 14 ســال 

فعالیت شیرمحمدی ...

فوری فوتی

روزمره نگاری 

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها

5 تیر 1398
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محمد تربت زاده: آن روزها که هنوز خبری 
از شــبکه های ماهــواره ای و مجازی نبود و 
شبکه 3 ســیما به عنوان جوان پسندترین 
شــبکه در دسترس برای خودش یکه تازی 
بــرای خیلی ها »امیــر جعفری«  می کرد، 
بدون اینکه نشــانی از سلبریتی گری داشته 
باشــد، فقط »فرید« ســریال بدون شــرح 
بــود. با قد و قامت بلند و هیکل درشــت و 
ســبک بازی کمی متفاوت که البته در هر 
دو تایش به »فتحعلی اویســی« نمی رسید 
و کنــار همبازی هایی مثل »بیژن بنفشــه 
خواه«، »مریم ســعادت«، »لیلی رشیدی« 
و... مخاطبان بیشــماری را پــای تلویزیون 

می نشاند. 
آن روزهــا اما خیلی ها بــه امیر جعفری به 
چشــم یک بازیگر تازه کار نگاه می کردند و 
احتماالً نمی دانستند سردبیر تحریریه مجله 
»شهر قشــنگ« که نخستین حضورش در 
قاب تلویزیون را تجربه می کند، حدود یک 
دهه در تئاتر تجربه دارد و چند جایزه هم از 
جشنواره های مختلف گرفته است. البته این 
را هم نمی توانستند حدس بزنند که بازیگر 
تازه کار سریال محبوبشــان، روزی ممکن 
اســت آن قدر مشهور بشــود که به خودش 
اجــازه بدهد درباره آقازاده های بنزســوار و 
مقــوالت اجتماعی و اقتصــادی مثل یک 

کارشناس حرف بزند و نسخه بپیچد! 
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ورزش: برای »راضیه شیرمحمدی« زندگی یک مبارزه 
تمام نشدنی بود که در آن تمام تیرهایش را در میان تمام 
محدودیت ها به هدف نشــاند. با این حال زندگی مجال 
بیشتری به این قهرمان ملی و بین المللی نداد تا بتوانیم 
با افتخارات آینده اش در المپیک 2020 ســر به آسمان 
بساییم. شیرمحمدی حاال چشم هایش را آرام بسته است 

و ما را با کلی ناباورانه های بی جواب تنها گذاشته است.
او دیروز در حالی چشم از جهان فروبست که کلکسیونی 
پُر و پیمان از مدال های رنگارنــگ داخلی و خارجی بر 
دیوار خانه او جا خوش کرده اســت. 14 ســال فعالیت 
شــیرمحمدی ورزشکار مشهدی در رشــته تیروکمان 
جانبــازان و معلوالن، برای او مدال طــای ماده ریکرو 
بازی های پاراآسیایی گوانگجو را به ارمغان آورد. عنوان 
سومی و نشان برنز مسابقات پارالمپیک تابستانی لندن 
2012در بخش تیمی را داشت و همچنین در بازی های 
پاراآسیایی 2018 اندونزی نیز به مدال نقره رسیده بود. 
او در مسابقات جهانی هلند که خردادماه امسال برگزار 
شده بود، ســهمیه المپیک 2020 توکیو را از آن خود 

کرده بود.

گالیه های آخر
برای او که در یک حادثه تلخ  در کودکی دچار معلولیت 
می شود تبدیل شــدن به یک ورزشــکار بین المللی با 
مدال های درخشان جهانی، کار آسانی نبود. بویژه اگر 
مادر باشی و مســئولیت خانه هم بر دوش تو سنگینی 
کند. با این حال او یک تنه بار تمام مسئولیت زندگی اش 
را بر دوش می کشــید و با اتکا به قدرت مثال زدنی اش 
در تیرانــدازی چرخ زندگــی خود و خانــواده اش را 

می چرخاند.
آخرین گایه هــای او از مســئوالن را بــار دیگر با هم 
مرور کنیم تا به قلب و ذهن خســته او حق بدهیم که از 
حرکت بایستند.» ما ورزشکاران برای ورزش قهرمانی از 
زندگی مان می زنیم. دو فرزند دارم که برای سپری کردن 
اردوها آن ها را تنها گذاشته و به تهران می روم. تمام امیدم 
به همین ورزش است. با پای معلولی که دارم، هیچ جا به 
من کار نمی دهند. ورزش تنها خانه امیدم است که این 
را هم به بهانه جنگ اقتصادی می خواهند از من بگیرند. 
مگر ما ورزشکاران از مردم نیستیم؟ اگر حقوق و پاداش 
مرا ندهند، باید با دو فرزندم چگونه زندگی کنم؟ کاسه 

گدایی دستم بگیرم؟
 من هم از همین مردم هســتم. اگر زحمتی می کشم و 
تاشی می کنم و مدالی کسب می کنم، افتخارش برای 
مسئوالن است. باید پول و انگیزه ای باشد که بتوانم راهم 

را ادامه دهم. با دست خالی که نمی شود ادامه داد. 
بیشترین دلیلی که در جاکارتا باعث شد مدال طا را از 
دست بدهم، فشــارهای روحی و روانی به دلیل بضاعت 
مالی بود. کسی نمی داند در سال جاری به من و بچه هایم 

چه گذشت. 

دلم می خواهد آقای وزیر یک روز بیاید و دِر یخچال خانه 
مرا باز کند و ببیند که در خانه ورزشکارانش چه می گذرد. 
وقتی ایران در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا عنوان سومی 
را از آن خود کرد، مســئوالن به آن افتخــار کردند و در 
رزومه خود ثبت کردند. برخی ورزشکاران می گویند که 
اگر کارگری کنند حداقل به خرج زندگی شان خواهند 
رسید. برخی از ورزشکارانی که شرایطی مشابه من دارند 
شاید نتوانند کارگری کنند، اما می توانند دست فروشی 

کنند!«

دغدغه مند همیشه معلوالن
راضیه شــیرمحمدی از هر تریبونی برای بیان مشکات 
معلوالن اســتفاده می کرد و به عنوان نماینده برجسته 
ای از این قشــر در واقع صدای رسای آن ها بود. »فقط از 
مسئوالن رده باال تا مســئوالن فدراسیون و هیئت های 
استانی این درخواست را دارم که تنها حرفمان این نباشد 
که معلوالن از خانه هایشان بیرون بیایند بلکه واقعاً به این 
حرف عمل کنیم چون فردی که معلول شده و عضوی از 
بدنش را از دست داده با همه امیدی که شما در ذهنش 

ایجاد کردید به خارج از خانه می آیــد، هنگامی هم که 
بیرون از خانه آمد برای سوق دادن وی به ورزش یکسری 
تاش ها انجام می شــود اما بعد رهایش می کنند. برای 
نمونه نباید گفته شود که یک جای خاص هست که شما 
باید به آنجا بیایید و ورزش کنیــد بلکه باید مکان هایی 
در نقاط مختلف شهرها ساخته شود تا هنگامی که شما 
معلول را به خارج از خانه فرامی خوانیــد، بتواند بیرون 
بیاید، حداقل بتواند دو سه کوچه را با ویلچر برود، نباید 
ورزش معلوالن را به یک جای خاص در شهرها محدود 

کرد«.

اهدای مدال به امام رضا )ع(
این بانوی پرافتخار ورزش ایران بخشی از مدال هایش را 
به مراکز مختلف اهدا کرده بود. مدال طای رقابت های 
پارالمپیک مســابقات آســیایی گوانگجو را به گنجینه 
ارزشــمند امام رضا )ع( تقدیم کرد و مدال طا و نشاِن 
عنوان ورزشکار برتر ایران را نیز به مرکز همدم هدیه داد 
تا به باور خودش در عرصه های فرهنگی جریان ســازی 

کرده باشد.

شیرمحمدی، بانوی پارالمپیکی تیر و کمان جانبازان و معلوالن در گذشت

آخرین »تیر« قهرمان

حریفان دور یک چهارم نهایی کوپا آمریکا مشخص شدند
ورزش: در ادامه مسابقات کوپا آمه ریکا 2019، دیروز دو دیدار در گروه C برگزار شد 
که در مهم ترین بازی شیلی با نتیجه یک بر صفر مغلوب اروگوئه شد. شاگردان اسکار 
تابارس با این برد 7 امتیازی شدند و به عنوان تیم اول گروه راهی مرحله یک چهارم 
نهایی این رقابت ها شدند. شیلی هم با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه جواز حضور 
در مرحله بعد را پیدا کرد و ژاپن و اکوادور از گروه حذف شدند. به این ترتیب در دور 
یک چهارم نهایی برزیل با پاراگوئه، ونزوئا با آرژانتین، کلمبیا با شیلی و اروگوئه با 

پرو دیدار خواهند کرد.

ماجرای پاتوسی و استقالل تمام شد
ورزش: باشگاه استقال تا دیروز فرصت داشت که ۳00 هزار دالر مبلغ فعال سازی 
بند خرید آیاندا پاتوسی را به باشگاه کیپ تاون پرداخت کند اما این کار صورت نگرفت. 
با این حال مدیران اســتقال بی خیال این بازیکن نشدند و وارد مذاکرات جدیدی 
با این باشگاه آفریقای جنوبی شدند تا بتوانند بازیکن تاثیرگذار فصل گذشته شان 
را حفظ کنند.با این حال باشــگاه کیپ تاون ســیتی مبلغ 900 هزار دالر را برای 
رضایت نامه پاتوسی تعیین کرده و با این اوصاف اســتقالی ها از خرید این بازیکن 
منصرف شدند. البته مبلغ 900 هزار دالر اعام شده از سوی باشگاه کیپ تاون برای 

تمام باشگاه هایی است که خواهان پاتوسی هستند.

ارجاع به مسی در اعتراض به دستمزدهای فوتبال زنان
ورزش: نهاد زنان سازمان ملل متحد برای اعتراض به تفاوت دستمزد فوتبالیست های زن و 
مرد از ارجاع دادن به دستمزد لیونل مسی، ستاره بزرگ بارسلونا استفاده کرده است. نهاد زنان 
سازمان ملل متحد UN Women در اعتراض به تفاوت شدید دستمزد فوتبالیست های 
حرفه ای زن و مرد به دستمزد لیونل مسی، ابرستاره آرژانتینی بارسلونا اشاره کرده و می گوید 
دستمزد مسی تقریبا دو برابر مجموع دستمزد همه فوتبالیست های زنی است که در هفت 
لیگ بزرگ فوتبال زنان دنیا مشغول بازی هستند. نهاد زنان سازمان ملل متحد در ادامه از 
همه می خواهد برای درخواست دستمزد برابر برای زنان در ورزش به کمپین آن ملحق شوند.

توافق نیمار با بارسلونا برای عقد قراردادی ۵ ساله
ورزش: نیمار که گفته می شود برای بازگشت به بارسلونا لحظه شماری می کند، در 
فکر ترک پاری سن ژرمن در این تابستان است. نشریه کاتالونیایی »اسپورت« اکنون 
خبر می دهد که نیمار با مدیران باشگاه بارســلونا برای عقد قراردادی پنج ساله به 
توافق رسیده و حتی حاضر شده در دستمزد سالیانه اش که در حال حاضر ۳0 میلیون 
یورو است، تخفیف دهد تا بازگشــتش به نیوکمپ نهایی شود. نیمار دو سال پیش 
در انتقال پر سر و صدایی در ازای پرداخته شدن رقم فسخ 222 میلیون یورویی اش 

توسط باشگاه پاری سن ژرمن، به PSG ملحق شد.

حمیدرضاعرب: پرسپولیس امســال برخاف چند سال 
گذشته در تابستان از همه تیم ها عقب افتاده و این دلیلی 
ندارد جز نداشتن سرمربی. رفتن ناگهانی برانکو دست سرخ ها 
را در پوست گردو گذاشت و باعث شد هواداران و بازیکنان 
باتکلیف بمانند و رقبا گوی سبقت را در شروع تمرینات 
بربایند. به همین بهانه به سراغ سیدجال حسینی رفتیم تا 
نظر او را به عنوان کاپیتان در مورد این روزهای پرسپولیس 

جویا شویم.

پرسپولیس را در دوران پسا برانکو چگونه ارزیابی 
می کنید؟

شرایط سخت است و ما هم مثل هواداران می دانیم که کار 
بسیار سختی در پیش داریم. همه ما مثل هواداران منتظر 
انتخاب سرمربی جدید هستیم و این را باید بگویم که همه 
در باشگاه تاش می کنند تا هرچه زودتر از این باتکلیفی 

خارج شویم. 

از رفتن برانکو شوکه شدید؟
 به هرحال فوتبال همین است دیگر. مثال معروفی هست 
که می گویند چمدان مربیان همیشه برای رفتن بسته است. 
هیچ مربی تا ابد در تیمی ماندگار نیست. به هر حال آقای 
برانکو رفت و این اتفاقی اســت که افتاده و نباید کار از این 

سخت تر شود.
ما هم مثل همه هواداران پرســپولیس از اتفاقات رخ داده 
ناراحت هستیم اما باید بدانیم که االن وقت ناراحتی نیست 
چرا که روزهای بسیار سختی در انتظار ماست و ما باید مثل 
یک تیم متحد و واحد کنار هم باشیم و با یک تیم کامل وارد 

مسابقات شویم. 

اما هواداران بشدت از عملکرد مدیریت در مورد حفظ 
برانکو ناراحت و دست به اعتصاب زدند.

دلخوشی ما به حمایت هوادارانمان است. همان هوادارانی که 
فصل قبل کاری کردند کارستان. ما فصل قبل با 10 بازیکن 
کار را آغاز کردیم و شرایط بسیار سختی داشتیم که همه 
آن را می دانند اما همین هواداران در سرما و گرما حمایت 
فوق العاده ای از ما کردند و به مــا انرژی دادند. به طوری که 
توانستیم موفقیت های خیلی خوبی بدست بیاوریم و این 
مسئله فقط با کمک هواداران پرشور پرسپولیس شدنی بود. 
هواداران در بین سایر هواداران سرآمد هستند و امیدوارم که 
حمایت خود را از ما دریغ نکنند تا بتوانیم باز هم با کسب نتایج 
خوبی دل آن ها را شاد کنیم چرا که هدف همه ما همین است.

با توجه به سه قهرمانی شما در فصول گذشته فکر 
می کنید در نبود برانکو دوباره بتوانید قهرمانی ها را 

تکرار کنید؟

باید تدارک خوبی ببینیم و با آمادگی کامل وارد مسابقات 
شــویم. چرا که تیم های دیگر می آیند تا قهرمان سه دوره 
اخیر لیگ برتر را شکست دهند و به همین دلیل می گویم 
که کار سخت تری نسبت به گذشته در پیش داریم. باید همه 
دست به دست هم بدهیم و تیم خوبی بسازیم که در شأن نام 

پرسپولیس و هوادارانش باشد. 

رقبای اصلی شما در این فصل چه تیم هایی هستند؟
همه تیم ها امســال با برنامه وارد می شــوند. استقال و 
تراکتورسازی سرمربی شــان را عوض کردند و سپاهان و 
شهرخودرو با حفظ مربی و ترکیب خود از مدعیان محسوب 
می شوند. به همین دلیل هم می گویم امسال کار ما سخت تر 

شده است.

با توجه به اینکه هنوز سرمربی تیم مشخص نشده 
است فکر می کنید تمرینات را از چه زمانی شروع 

می کنید؟
همین االن هم از ســایر تیم ها 

عقب هستیم و باید هرچه 
زودتر تمرینات بدنسازی 

را شــروع کنیــم. در 
صحبتی که انجام 

احتماالً  شــد 
همین یکی دو 
روز آینده با آقا 
کریم تمرینات 

را شــروع می کنیم تا 
سرمربی هم معرفی شود.

شایعه شده بود که در 
انتخاب سرمربی با شما 

مشورت شده است. 
اصًا در این مورد صحبتی 
نشــده اســت و من نظری 

نداده ام.

برای فصــل جدید فکر 
می کنید در چه پست هایی 

نیاز به بازیکن دارید؟
تیم نیــاز به ترمیــم در بعضی 
پست ها دارد. ما دو سال را فقط 
با 18 بازیکن جنگیدیم در حالی 

که بقیه تیم ها کلی بازیکن خریدند. 
باید ببینیم نظر ســرمربی جدید 

چیست.

ورزش: در سال های گذشــته عزیز علی حسینی، وزنه 
بردار اردبیلی، یکی از قهرمانان دسته فوق سنگین وزنه 
برداری آسیا بود و پســر این قهرمان قدیمی خیلی زود 
توانست به وزنه برداری بهتر نسبت به پدرش تبدیل شود. 
سعید علی حسینی، خیلی زود گام در راه پدر گذاشت و 
پس از قهرمانی در رقابت های قهرمانی نوجوانان آســیا 
در سال 1۳84 قهرمانی در مســابقات جوانان جهان را 
هم تجربه کرد. آن زمان بود که برای همه این امیدواری 
به وجود آمد که وزنه برداری ایران دارای یک وزنه بردار 

استثنایی دیگر در دسته فوق سنگین شده است.
صحبت هــای او را در مــورد مســابقات آســیایی، 
مصدومیتش و انگیزه هایش برای المپیک مرور می کنیم.

به خاطر المپیک
ســعید علی حســینی درباره عملکردش در مسابقات 
قهرمانی آسیا که موفق نشــد رکوردهای باالیی به ثبت 
برساند، بیان کرد: من از ناحیه کمر آسیب دیدگی داشتم 
اما حتماً هم باید در مســابقات قهرمانی آســیا شرکت 
می کردم در غیر این صورت شانسی برای رفتن به المپیک 
دیگر نداشتم. مطمئناً هیچ ورزشــکاری نمی خواهد به 
مسابقه ای برود که نتیجه ضعیف از خود باقی بگذارد اما 
شرایط من به گونه ای بود که مجبور شدم که با آن سطح از 
آمادگی به مسابقات بروم و تاش کردم المپیک را از دست 
ندهم. او در مورد اینکه چقدر این شانس را برای خودش 
قائل است تا به المپیک برود، تصریح کرد: هر کسی اینجا 
هست تاش می کند عضو تیم ملی در المپیک باشد من 
هم امیدوارم که االن در اردوی تیم ملی هســتم و تمام 

تاشم را می کنم تا المپیکی شوم.

آماده برای مسابقات جهانی
وی ادامه داد: اکنون شــرایط خوبــی دارم و روز به روز 
تمرینات بهتری را پشت ســر می گذارم و ان شاءاهلل تا 

مسابقات جهانی تاش می کنم بهتر از این شوم.
علی حسینی در مورد انتظاری که از وزنه برداران برای 
کسب نتیجه خوب در قهرمانی جهان وجود دارد، گفت: 
همه ملی پوشان تاش می کنند بهترین نتیجه را کسب 
کنند و باعث افتخار ایران شوند و فکر می کنم می توانیم 
بهتر از سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان ظاهر 

شویم.

به دنبال رئیس و تیم
وزنه بردار فوق ســنگین ایران با اشاره به در پیش بودن 
انتخابــات و توقعی که از رئیس آینــده دارد، گفت: هر 
کسی در حد خودش تاش می کند شــرایط خوبی را 
برای وزنه برداری ایجاد کند ما هم دعا می کنیم هر کسی 
رئیس می شود بتواند برنامه هایش را عملی کند. وی در 
پاسخ به این پرسش که برای لیگ برتر با تیمی قرارداد 
می بندد، گفت: اگر تیمی باشد با آن قرارداد می بندم اما 

متأسفانه تیم زیادی نیست.

داستان حواله ها
نایب قهرمان بازی های آسیایی در مورد پاداش بازی ها و 
گایه ای که برخی ورزشکاران نسبت به مبلغ آن داشتند 
نیز گفت: حواله ها به دستمان رســیده است. ما کاری 
از دســتمان برنمی  آید و فقط تاش می کنیم مردم را 
خوشحال کنیم اما اینکه مسئوالن چگونه با ورزشکاران 

رفتار می کنند دیگر خودشان می دانند و خدایشان.

در گفت و گو با قدس:

سید جالل حسینی: این فصل همه برای شکست دادن ما می آیند
روز به روز بهتر می شوم

سعید علی حسینی: به امید المپیک تمرین می کنم 

گفت و گوی کوتاه

غفوری: 
تعصبم را به خاطر پول کنار نگذاشتم

مدافع ملی پوش اســتقال ابراز امیــدواری کرد تا هر چه 
سریع تر تیم برای موفقیت کامل شود.

وریا غفوری مدافع راست ملی پوش استقالی ها تا به امروز 
مهم ترین مهره ای است که قرارداد خود را تمدید کرده و 
برای لیگ نوزدهم در استقال حضور خواهد داشت. غفوری 
بعد از تمدید قرارداد در گفت و گو با همشــهری ورزشی 
درباره این تصمیم خود گفت: »باتوجه به پیشــنهادی که 
اســتقالی ها دادند، اگر می خواســتم منطقی فکر کنم و 
احساســات را کنار بگذارم، باید خیلی راحــت از تیم جدا 
می شدم اما بین مغز و قلبم، در نهایت قلبم را انتخاب کردم 

و راضی به تمدید شدم.
 من در همین مدت پیشنهادهای خوبی دریافت کردم اما 
نتوانستم به احساس و تعصبم نسبت به استقال بی تفاوت 
باشم. من نتوانستم تعصبم را به خاطر پول کنار بگذارم و به 

همین خاطر تمدید کردم.«
وریا در ادامه اشــاره ای هم به شرایط این روزهای استقال 
داشــته و می گوید:  »من از لحظه ای که قراردادم را تمدید 
کردم، به موفقیت تیم فکر می کنــم. امیدوارم نفرات الزم 
هرچه سریع تر جذب شوند و تیم کامل شود. معتقدم اگر این 
اتفاق رخ دهد، استقال در فصل جدید حرف های زیادی 
برای گفتن خواهد داشت. استقال همیشه مدعی بوده و 
حتی در روزهای ســخت هم بزرگی خودش را نشان داده 
است. ما در سال های بدمان هم جزو تیم های باالی جدول 
بودیم، سهمیه آســیا گرفتیم و در لیگ قهرمانان از مرحله 
گروهی باال آمدیم. استقال پتانســیل باالیی دارد و با این 

تمرینات به اهدافش می رسد.«

ورزش: مربی تیم شــهرخودرو مشــهد گفت: قطعاً تیم 
شــهرخودرو توانایی موفقیت و حتی صعــود به مرحله 
گروهی لیــگ قهرمانان آســیا را دارد. حمید مطهری در 
خصوص حضورش در تیم شهرخودرو و همکاری با یحیی 
گل محمدی در این تیم گفت:  بعد از اینکه کار ما با باشگاه 
نساجی به پایان رسید، چند پیشنهاد به من شد اما پس از 
تماس آقای گل محمدی در نهایت تصمیم گرفتم که به تیم 
شهرخودرو ملحق شوم. قلباً دوست داشتم که در این تیم و 
با آقای گل محمدی همکاری کنم و خوشحالم که این اتفاق 
رخ داد. پیش از این هم با داود فنایی همکار بودم و آن ها به 
من لطف داشتند که چنین پیشنهادی به من دادند. من هم 
با جان و دل این مسئله را پذیرفتم و خوشحالم که در فصل 

آینده در این تیم حضور خواهم داشت. 
وی در پاســخ به این ســؤال که چه زمان بــه تمرینات 
شهرخودرو اضافه می شود، افزود: می دانید که این روزها 
در کاس های پیشــرفته مربیگری فوتبال حضور دارم و 
هر روز از 7 صبح تا 7 شب درگیر این کاس ها هستم، اما با 
آقای گل محمدی هماهنگ کردم و قرار است بعد از پایان 
این کاس ها و هفته آینده به تمرینات این تیم در مشهد 

اضافه شوم. 

با مشورت جاللی به مشهد آمدم
مربی جدید تیم شهرخودرو درباره اینکه چه شد بعد از پنج 
ســال از کادر فنی مجید جالی جدا شد، افزود:  می دانید 
که من در پنج ســال اخیر با آقای جالی همکاری خیلی 
خوبی داشتم، اما او امسال جایی مشغول نبود. من الفبای 

مربیگری را در کنار آقای جالی یاد گرفتم و او همیشــه 
حمایت های خیلی خوبی از من می کرد. من هم همیشه 
با او صادقانه کار کردم و نســبت به آقای جالی متعهد و 
وفادار بودم. خود آقای جالی به من گفت من امســال در 
تیمی نیستم و تو جوانی و باید کار کنی تا تجربه کسب کنی. 
من بعد از مشورت با آقای جالی به پیشنهاد شهرخودرو 

پاســخ دادم و خود آقای جالی از ایــن تیم و آقای 
گل محمدی تعریف و تمجید زیادی کرد.االن هم 
خیلی خوشحال هستم که به مشهد می روم و کار 
کردن در این شــهر که امام رضا )ع( را در خود 
دارد، یک توفیق می خواهد. من در پرسپولیس با  
آقای گل محمدی همبازی بودم و در صبا هم به 

عنوان دستیار او کار می کردم و کامًا از روحیات 
و اخاق هم شناخت داریم. 

از نــگاه کارشناســانه 
حمیداوی لذت بردم

مطهری دربــاره وضعیت 
شــهرخودرو تصریح کرد: 
نه اینکه االن به این تیم 
پیوستم بلکه من حتی 
ســال گذشــته هم در 
مصاحبه هایی از مدل 
فوتبال بازی کردن این 
تیم حمایت کــردم و 

مصاحبه های من موجود 

اســت که بارها گفته بودم این تیم پدیده لیگ است چرا 
که مدل فوتبالی که ارائه می داد، بسیار خوب بود. حاال هم 
امیدوارم که با حمایت های مالک باشــگاه و زحمات کادر 
فنی و همچنین بازیکنان بتوانیم عملکرد خوبی داشــته 
باشیم و نتایج خوبی هم بگیریم. من در جلسه ای که با آقای 
حمیداوی داشتم واقعاً از نگاه کارشناسانه او لذت بردم و 

خیلی زود به توافق رسیدیم.

 درخشش در آسیا
مربی جدید تیم شهرخودرو در پاسخ به این سؤال 
که این تیم در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا 
می تواند عملکرد خوبی داشته باشد،  افزود: قطعاً 
این تیم توانایی موفقیت و حتی صعود به مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا را دارد. در رأس این 
تیم آقای حمیــداوی و آقای گل محمدی 
هستند و مطمئناً با تاش بازیکنان 
می توانیم به موفقیت های خوبی 

برسیم. 
باید دســت به دســت هم داد 
تــا نتایج خوبــی گرفــت. تیم 
شهرخودرو پتانسیل خیلی خوبی 
دارد و همه تاش ما این اســت که 
مردم مشــهد را خوشــحال کنیم.

شــهرخودرو فصل گذشــته هم تیم 
خیلی خوبی بود و باید تاش کنیم تا از 

این هم بهتر شویم.

رونان مورفی / مترجم: امیرمحمد سلطان پور: در سال 
2004 بایرن مونیخ مبلغ دو میلیون یورو به بروسیا دورتموند 
قرض داد تا این باشگاه بحران زده بتواند حقوق بازیکنان خود 
را پرداخت کند. حاال 15 سال بعد، آن ها بهترین مدافع خود 
را نیز به زنبورها هدیه دادند که البته با رقمی بسیار بیشتر از 

آن قرض همراه بود.
متس هوملز جدیدترین ورودی به وست فالن است تا دورتموند 
بتواند با کمک او و دیگر خریدهای خود دوباره به صدر بهترین 
تیم های اروپــا راه یافته و البته در جــدول رده بندی بوندس 
لیگا نیز به صدر جدول برسد. از زمان یورگن کلوپ دورتموند 
نتوانســته بود رقابت برای قهرمانی با بایــرن را به هفته آخر 
بکشــاند اما در فصلی که گذشت تیم لوســین فاوره باالتر از 
انتظارها کار کرد و برای مدت زیادی به نظر می رسید که همان 
تیمی هستند که خواهند توانست به تسلط بایرن بر بوندس 

لیگا خاتمه دهند.

هوملز به خانه بر می گردد
فاوره از همین حاال برای فصل بعد برنامه های زیادی دارد و در 
جای جای زمین به دنبال قدرتمندتر کردن زردپوشان است. 
هوملز بزرگ ترین و گرانقیمت ترین نام در بین این خریدها بود 
که با رقم ۳8 میلیون یورو به تیم سابقش برگشت. او در کنار 
مانوئل آکانجی 2۳ ساله زوج خط دفاع دورتموند را تشکیل 
خواهند داد. هوملز در آذرماه ۳1 ساله می شود اما بعید است از 
دست رفتن سرعت او در چند فصل اخیر نگرانی برای دورتموند 
به وجود بیاورد. توانایی های باالی او در بازیخوانی و حمل توپ 
باالیش برای بازیسازی از خط دفاع می تواند بخوبی به کمک 

زردپوشان بیاید.
خرید نیکو شــولتز هم به تقویت خط دفاع دورتموند بسیار 
کمک خواهد کرد. او فصل قبل در تیم هوفنهایم در پســت 
وینگ چپ و دفاع چپ درخشــید. این بازیکن 26 ســاله به 
محض ورود به وست فالن به صورت ثابت در ترکیب زردپوشان 

به میدان خواهد رفت همان گونه کــه یوآخیم لو در تیم ملی 
آلمان برای این پست به او اعتماد کرده است. تجربه هوملز و 
شولتز به دیگر بازیکنان خط دفاعی این تیم که بسیار جوان 
هستند کمک خواهد کرد تا بتوانند بیشتر به رشد و پیشرفت 

خود ادامه دهند.

تورگان هازارد به همان خوبی ادن هازارد!
شولتز یکی از سه خرید دورتموند بین حد فاصل پایان لیگ 
و فینال جام حذفی بود. در حالی که بایرن و الیپزیش خود 
را برای بازی فینال جام حذفی آماده می کردند دورتموند 

تجارت خود در نقل و انتقــاالت را آغاز کرده بود و در کنار 
شــولتز، جولیان برنت و تورگان هازارد را نیز به ترکیبش 
اضافه کرد. برنت یکــی از بهترین بازیکنــان لورکوزن در 
فصلی که گذشــت و تحت هدایت مربــی جدید آن تیم از 
پســت هافبک کناری به هافبک مرکزی تغییر پســت داد 
که باعث شد مهارت های کار با توپ او بیش از پیش نمایان 
شــود. البته حضور برنــت در میانه میــدان دورتموند که 
همین حاال نیز ترافیک زیاد بازیکن را شــاهد است مسلماً 
دغدغه هایی برای فاوره به وجود آورده است. او باید تصمیم 
بگیرد که یا توماس دیلینی که ذهنیتی کامًا دفاعی دارد را 

فدا کرده تا تیمش را بیــش از پیش هجومی کند و یا اینکه 
مارکو رویس را حتی از این چیزی که هست جلوتر برده و 

به عنوان مهاجم کاذب از او استفاده کند.
البته فاوره مشــکلی در بازی دادن به هازارد در هافبک چپ 
نخواهد داشت چون رافائل گوریرو که وارد آخرین سال قرارداد 
خود شــده و تصمیمی به تمدید آن ندارد، احتماالً توســط 
دورتموند فروخته خواهد شد تا تابستان آینده به صورت رایگان 
وست فالن را ترک نکند. برادر کوچک ادن هازارد فصل گذشته 
در پیراهن مونشن گادباخ یکی از بهترین دریبلرها در بوندس 
لیگا بود و در حالی که حاال در بال مخالف او جوردن ســانچو 
بهترین دریبلر فصل گذشته بوندس لیگا حضور دارد، ترکیبی 
وحشتناک را برای رقبا خواهند ساخت. نه تنها مدافعان بوندس 
لیگا بلکه در لیگ قهرمانان نیز تمام اروپا حواسشــان به این 
دو بازیکن خواهد بود که احتمــاالً خطرناک ترین وینگرهای 
یک تیم از زمان حضــور ریبری و روبن در بایرن را تشــکیل 

خواهند داد.

خیز زنبور برای قهرمانی بوندس لیگا
در کنار این خریدها نباید فراموش کنیــم که دورتموند بند 
دائمی کردن قرارداد قرضی پاکو آلکاسر از بارسلونا را نیز با رقم 
2۳میلیون یورو فعال کرد. او 18 گل در 26 بازی فصل پیش 
برای دورتموند به ثمر رساند اما احتماالً فاوره مانند گذشته از او 
به عنوان بازیکن جانشین استفاده خواهد کرد که البته باز هم 
شرایط بهتری برای او نسبت به زمان حضور در بارسلونا خواهد 
بود. دورتموند احتماالً یک مهاجم دیگر نیز تا پایان تابستان 
خریداری کند تا شانس های خود را برای قهرمانی در بوندس 

لیگای آینده افزایش دهند.
زمانی به بایرن مونیخ این اتهام وارد می شد که تمام خوب های 
بوند ســلیگا را خریداری می کند، اما پانزده سال بعد از قرض 
دادن پول به دورتموند، شرایط به گونه ای شده که دورتموند 

نیز دیگر نگرانی از کشیدن چک برای بهترین ها ندارد.

مدافع آبی پوشان پایتخت که این روزها صحبت از جدا 
شدن او از استقالل بود، در پستی اینستاگرامی جدایی 
قطعی خود را از این باشگاه اعالم کرد. میثم تیموری 
که پیش از این در پستی اینســتاگرامی خبر از جدا 
شدن خود داده و آن را سریعا پاک کرده بود، این بار در 
پست خود که با عکس هایی در حال اشک ریختن بعد 
از شکست استقالل منتشر شده، می گوید: »همیشه 

هوادارت بودم و همیشه هوادارت میمونم«

بسکتبالیست اسطوره ای ان بی ای، در توئیتر خود خبر از ایفای 
نقش در قسمت دوم فیلم مشهور هرج و مرج فضایی داد. 
قسمت اول این فیلم در سال 1996 با ایفای نقش مایکل جردن 
یکی دیگر از اسطوره های بسکتبال در کنار شخصیت های 
انیمیشنی دنیای والت دیزنی اکران شده بود، و حاال بعد از 
سال ها لبران جیمز برای بازی در قسمت دوم این فیلم نقش 
را عهده دار شده و در توئیتر خود می گوید وقتی کودک بوده 
عاشق این فیلم بوده و حاال باور نمی کند که در آن بازیگر است.

لبران جیمزمیثم تیموری
اسطوره محبوب باشگاه منچستریونایتد و تیم ملی 
انگلیس، در چندین اســتوری اینستاگرامش سفر 
ماجراجویانه اخیر خود به کشــور ایسلند را بازتاب 
داده است. دیوید بکام به همراه چند راهنمای مناطق 
طبیعی، به قلب طبیعت بکر کشــور ایسلند زده و 
عکس ها و کلیپ های بسیار جالبی در گشت و گذار و 
همین طور ماهیگیری در دریاچه در حال یخ زدن در 

این کشور منتشر کرده است. 

حساب توییتر باشــگاه دربی کانتی در چمپیونشیپ 
انگلیس، در توییتی خبر از موافقت خود برای مذاکره 
سرمربی این تیم یعنی فرانک لمپارد با باشگاه چلسی 
داد. در چند وقت اخیر بحث پیرامون انتخاب اسطوره 
باشگاه چلسی یعنی لمپارد به عنوان سرمربی جدید 
شیرهای لندن بسیار داغ شده بود و باشگاه دربی کانتی 
با اعالم رضایت خود اصلی ترین قــدم برای به وقوع 

پیوستن این اتفاق را بر داشته است.

دربی کانتیدیوید بکام

کار کردن در شهر امام رضا )ع( توفیق می خواهد

حمید مطهری: »شهرخودرو« در آسیا می درخشد

ضد  حمله

 مدافع استقالل و آقای گل لیگ 
در لیست گل محمدی

ورزش: با قطعی شدن حضور یحیی گل محمدی در تیم شهرخودرو 
حاال مسئوالن این باشگاه به دنبال جذب بازیکنان مورد نظر سرمربی 
خود هســتند. در همین راســتا گل محمدی از مدیران باشــگاه اش 
خواسته تا زمینه جذب کی روش استنلی مهاجم تیم سپاهان و فرشاد 
محمدی مهــر مدافع تیم اســتقال را فراهــم کنند.محمدی مهر در 
روزهای قبل حتی مذاکراتی هم با مسئوالن شهرخودرو انجام داده و 

احتمال حضور او در این تیم زیاد است.

ادعای رسانه های خبری
 کی روش و پاتوسی 

موردتوجه پرسپولیس قرار گرفتند
ورزش: در روزهایی که صحبت از رفتن علی علیپور از پرسپولیس به 
گوش می رسد،مسئوالن پرسپولیس به دنبال جذب یک مهاجم هستند 
و به همین خاطر مذاکراتی را با برخی از مهاجمان سایر تیم های لیگ 
برتر آغاز کردند. خبرگزاری فارس مدعی شــد آیاندا پاتوسی مهاجم 
فصل گذشته استقال و کی روش استنلی مهاجم فصل پیش سپاهان 
دو بازیکنی هستند که مدنظر مسئوالن پرسپولیس قرار دارند و حتی 
برخی از ایجنت ها مذاکراتی هم با این دو بازیکن داشته اند. در حالی که 
که مسئوالن پرسپولیس برای تسویه حساب با بازیکنان فصل گذشته 
خود مشکات مالی دارند مشخص نیســت با چه پشتوانه مالی قصد 

جذب این دو بازیکن خارجی را خواهند داشت.

 برگزاری تمرین های استقالل
بدون دروازه بان

ورزش: تمرینات استقال در حالی به روز سوم خود رسیده است که 
هنوز این تیم بدون گلر اصلی تمرین های خود را ادامه می دهد. پس 
از رفتن مهدی رحمتی سیدحسین حسینی به عنوان دروازه بانی که 
مدیران باشگاه به عنوان دروازه بان اول فصل آینده خود روی او حساب 
کرده اند هنوز قراردادش را تمدید نکرده اســت و همین مسئله سبب 
شــده تا تمرین های این تیم با حضور مهدی نوراللهی گلر سوم فصل 
گذشته استقال به همراه یکی دو گلر رده های پایه برگزار شود. در این 
بین مدیران استقال قصد دارند یک دروازه بان نامدار به خدمت بگیرند 
که این موضوع هم هنوز نهایی نشده است و فعا تکلیف پست دروازه 

بانی استقال مشخص نیست.

شیمبا در اهواز ماندنی است
ورزش: یکی از بازیکنانی که هنوز اقدام به عقد قرارداد جدید با فوالد 
نکرده و به یکی از نگرانی های بزرگ هواداران این تیم تبدیل شــده، 
لوسیانو پریراست. مؤثر ترین بازیکن فصل قبل فوالد و آقای گل لیگ 
هجدهم، دیگر قراردادی با فوالد ندارد و با پیشــنهادهایی از چند تیم 
لیگ برتری هم روبه رو شده اما خبرهایی از باشگاه فوالد، حکایت کننده 
توافق اولیه این بازیکن با باشگاه فوالد برای ادامه همکاری است.گفته 
می شود شیمبا قبل از ســفر به برزیل به مسئوالن فوالد قول داده که 
در ایران فقط برای این تیم بازی کند چرا که از شرایط حضور در اهواز 

راضی است.

خداحافظی زرگر از دنیای داوری 
ورزش: داور فوتبال ایران از دنیای داوری خداحافظی کرد. حســین 
زرگر دیروز اعام کرد از دنیــای داوری خداحافظی می کند و در لیگ 
برتر نوزدهم دیگر این داور قضاوت نخواهد کرد.زرگر از داوران مطرح 

فوتبال ایران بود که حدود 20 سال در داوری فعالیت کرد.

سن سیرو در آستانه تخریب
ورزش: ورزشگاه سن  ســیرو، ورزشگاه تاریخی و شــمایل گونه شهر 
میان، خانه دو باشــگاه بزرگ این شــهر، آث میان و اینتر، در نوبت 
تخریب قرار گرفته و قرار است استادیومی جدید در کنار محلی فعلی 
آن ساخته شود. بر اساس اعام رسمی رسانه های ایتالیایی قرار است 
به جای اســتادیوم تاریخی و 80 هزار نفره  سن سیرو که چند نسل از 
فوتبالدوستان دنیا با آن خاطرات بســیاری دارند، استادیومی جدید 
درست در کنار محل فعلی ساخته شود. البته هر دو باشگاه آث میان و 
اینتر در زمان ساخت و ساز استادیوم جدید، همچنان مسابقات خانگی 

خود را در سن سیرو برگزار خواهند کرد.

شانس جاللی برای حضور در صنعت نفت باال رفت
ورزش: با رد استعفای علی عیســی زاده از سوی هیئت مدیره باشگاه 
صنعت نفت آبادان، شانس مجید جالی نیز برای رسیدن به نیمکت این 
تیم افزایش پیدا کرد.عیسی زاده قبل از استعفایش از مدیرعاملی باشگاه 
صنعت نفت آبادان مذاکراتی را با مجید جالی داشت و در حال حاضر 
تنها گزینه داخلی نفتی ها برای سرمربیگری این تیم، جالی است. این 
در صورتی است که مدیریت باشگاه آبادانی نخواهد سرمربی خارجی 

برای زردپوشان استخدام کند.

دلیل غیبت باقری در تمرینات استقالل 
ورزش: فرشید باقری، هافبک تیم فوتبال استقال با این تیم قرارداد 
دارد، اما هنوز در تمرینات این فصل آبی پوشان شرکت نکرده است. در 
همین راستا و در روزهای گذشــته صحبت هایی مطرح شد مبنی بر 
اینکه باقری به دلیل اختاف مالی با مســئوالن استقال در تمرینات 
حضور نمی یابد. کریمی، مدیربرنامه های ایــن بازیکن در گفت وگو با 
تسنیم، درباره علت غیبت باقری در تمرینات استقال گفت: باقری از 
ناحیه مچ پا آسیب دیده بود. او از روز گذشته در مرکز پزشکی ایفمارک 
حضور یافت و امروز برای ادامه تست های پزشکی به این مرکز می رود. 
در صورتی که باقری مشــکلی از بابت مصدومیت نداشــته باشد، در 

تمرینات استقال حاضر خواهد شد.

برانکو رسن را می خواهد
ورزش: سایت لوما نیوز از االهلی عربســتان به عنوان مشتری جدید 
بشار رسن عراقی سخن به میان آورد و نوشت که هافبک پرسپولیس 
یکی از بازیکنان مورد عاقه االهلی در تابستان است. به نظر می رسد 
که رسن تنها بازیکن پرسپولیس باشد که برانکو دوست دارد که او را به 
االهلی ببرد، چرا که از یک طرف بازیکنان ایرانی راهی لیگ عربستان 
نمی شــوند و از طرف دیگر هم ماریو بودیمیر بــا توجه به حضور عمر 
السومه در االهلی گزینه مناســبی برای حضور در این تیم عربستانی 

نیست و رادو هم قراردادش را با سرخ پوشان تمدید کرد.

منهای فوتبال

اتفاق عجیب بعد از عنوان سومی در آسیا؛
سهمیه جهانی هندبال ساحلی ایران پرید

ورزش: تیم ملی هندبال ساحلی مردان ایران در حالی روی سکوی 
سوم آســیا قرار گرفت که بر خاف دو دوره قبل سهمیه حضور در 

رقابت های جهانی را کسب نکرده است!
تاکنون هفت دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا در بخش 
مردان و زنان برگزار شده است. دراین سال ها براساس ضوابط اباغی 
فدراسیون هندبال آسیا، دو و در برخی سال ها سه و حتی سال گذشته 
چهار تیم مجوز شرکت در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان 

را کسب کردند.
علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال کشورمان پیرامون این اتفاق 
و اطاع رسانی های صورت گرفته مبنی بر داشتن سه سهمیه در آسیا 
و راهی شدن تیم ایران به رقابت های جهانی، گفت: در حال رایزنی و 
پیگیری این مسئله هستیم. این مسئله برای خود ما هم مبهم است 
و ما در حال پیگیری این مسئله هستیم که تعداد سهمیه ها مانند دو 

دوره قبل سه سهمیه است یا کمتر شده!

2 بدمینتون باز ایران در تورنمنت آفریقا 
ورزش: دو بانوی بدمینتون باز ایران برای حضور در چند تورنمنت 
بین المللی به آفریقا سفر کردند. ثریا آقایی و ثمین عابدخجسته دو 
بانوی تیم ملی بدمینتون به منظور شرکت در مسابقات بین المللی 
بنین، ساحل عاج، غنا و نیجریه تهران را به مقصد کشور بنین ترک 
کردند.مسابقات بین المللی بدمینتون بنین در روزهای ششم لغایت 

نهم تیرماه جاری در این کشور برگزار می گردد.

میالن، میزبان المپیک زمستانی 2۰26 شد
ورزش: میزبان بازی های المپیک زمستانی 2026 در حالی انتخاب 
شد که در ابتدا چهار شهر سیون در سوییس، ساپورو در ژاپن، گراتس 
در اتریش و کلگری در کانادا به علت اندازه کوچک شــهرها و هزینه 

برگزاری از رقابت کنار کشیدند.
رقابت نهایی بدین ترتیب میان ایتالیا و استکهلم سوئد بود که برای 
انتخاب آخر رأی گیری صورت گرفت. در این رقابت شهرهای میان 
و کورتینا دامپتزو ایتالیا با کسب 47 رأی از جانب کمیته بین المللی 
المپیک، به طور مشترک، میزبانی بازی های المپیک زمستانی سال 
2026 را به خود اختصاص دادند. میان یکی از شهرهای مطرح ایتالیا 

و شهر کورتینا دامپتزو نیز دارای پیستی با شهرت جهانی است.

معرفی برترین های لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا
 یک یونانی ارزشمندترین 

بازیکن NBA شد
ورزش: مراسم NBA Awards 2019 در سانتا مانیکای کالیفرنیا 
آغاز شد و شکیل اونیل، یکی از اسطوره های بسکتبال جهان اجرای 
این مراسم را برعهده داشــت. در این مراسم برترین های فصل اخیر 
NBA در بخش های مختلف معرفی شدند.»یانیس آنته توکومپو« 
بازیکن یونانی تیم میلواکی باکس با ارزش ترین بازیکن فصل گذشته 
مسابقات NBA شد. او نخستین بازیکن یونانی تاریخ است که این 
عنوان را کسب می کند.»مایک بودنهولزر« سرمربی میلواکی باکس 
که در فصل عادی موفق شد به رکورد بهتری نسبت به فینالیست های 
امسال دست یابد و تیمش را با بیشترین پیروزی به نسبت سایر تیم ها 
راهی پلی آف کند به عنوان بهترین مربی فصل انتخاب شد.»پاسکال 
سیاکام« فوروارد کامرونی تورنتو رپترز و یکی از عوامل اصلی قهرمانی 

این تیم، جایزه  بیشترین پیشرفت را از آن خود کرد.

اواسط تیرماه
بازگشت هاشمی به اردوی تیم ملی وزنه برداری 
ورزش: علی هاشمی اکنون یکی از غایبان اردوی تیم ملی وزنه برداری 
است. محمدحسین برخواه در مورد وضعیت این ورزشکار که در دو 
سال اخیر عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده، به تسنیم گفت: 
یک ماه پیش در ایام وزنه روی دست هاشمی افتاده و دستش آسیب 
دیده اســت. بنابراین با هماهنگی کادر فنی تیم ملی اواسط تیرماه 
به اردو اضافه خواهد شد.ســرمربی تیم ملی وزنه برداری با تأکید بر 
اینکه هاشمی تمرینات بدنسازی اش را در ایام ادامه می دهد، افزود: 
وضعیت دست علی هاشمی به گونه ای است که نمی توانست تمرین 
وزنه انجام دهد اما تمرینات بدنسازی اش را در ایام ادامه می دهد. او 
قرار است اواسط تیر ماه به اردوی تیم ملی بیاید تا تمرینات تخصصی 

وزنه برداری را ان شاءاهلل تا جهانی ادامه دهد.

تیم ملی تکواندو در تدارک سفر به اردن
ورزش: رقابت های بین المللی »الحسن« اردن در روزهای چهارم تا 
ششم مردادماه در »امان« برگزار می شود. کادر فنی تیم ملی تکواندو 
از مسئوالن فدراسیون درخواست کرده اند شرایط اعزام ملی پوشان به 

این تورنمنت فراهم شود.
تاکنون 288 تکواندوکار برای حضور در این مسابقات ثبت نام کرده اند 
که اغلب از کشــورهایی چون عمان، قطر، یمن، امارات، پاکستان، 
قبرس، هند و کشور میزبان می باشند. فدراسیون تکواندو در صورتی 
که تصمیم به حضور در این رقابت ها را داشته باشد می بایست تا 28 

تیرماه نسبت به ثبت نام تکواندوکاران در سایت مسابقات اقدام کند.
این رقابت ها از ســری مسابقات G2 اســت و امتیاز آن در رنکینگ 

جهانی در مسیر کسب سهمیه المپیک محاسبه خواهد شد.

سرمربی تیم ملی کاراته: 
در کانادا امتیازات خوبی جمع کردیم

ورزش: سرمربی تیم ملی کاراته با بیان اینکه حضور در رقابت های 
لیگ جهانی سری آ در کانادا جزو برنامه های فدراسیون نبود، گفت: به 

همین دلیل من نیز پیگیر کارهای مربوط به اعزامم نشدم.
شهرام هروی درباره عملکرد نمایندگان کاراته ایران در لیگ جهانی 
سری آ به میزبانی کانادا، اظهار کرد: حضور در این مسابقات به دلیل 
هزینه باال و مسافت زیاد از برنامه های فدراسیون نبود اما چند کاراته کا 
خودشان پیگیر دریافت ویزا و حضور در این مسابقات شدند و در نهایت 
توانستند عازم کانادا شوند. به هر حال حضور در این مسابقات خوب 
بود و بچه ها توانستند امتیازات خوبی را در راه افزایش امتیاز سهمیه 

المپیک کسب کنند.
سرمربی تیم ملی کاراته افزود: مسیر ســختی برای کسب سهمیه 
المپیک در پیش داریم و تا پایان سال 98 باید در 10 رویداد بین المللی 
حاضر شــویم تا در نهایت امتیازات الزم را بــرای حضور در المپیک 

بدست بیاوریم.

1۵ سال پس از پول قرض گرفتن از بایرن

ولخرجی دورتموند برای خرید بهترین ها 

بیوگرافی راضیه شیرمحمدی 
راضیه شــیر محمدی متولد اول اردیبهشت 

13۵6 در مشهد بود. 
او در سن یکســالگی در اثر حادثه ای درون 
دســتگاه مخلوط کن مرغداری که پدرش 
سرپرست آن بود افتاد و پای راست خود را از 
باالی زانو و پای چپ خود را از زیر زانو از دست 
داد. وی از سنین پایین فعالیت ورزشی خود 
را آغاز کرد به طوری که از دوران راهنمایی تا 
دبیرستان در رشته والیبال ایستاده فعالیت 
می کرد و پس از آن با دعوت نایب  رئیس هیئت 
والیبال مشهد به والیبال نشسته روی آورد و 
توانست جزو نخستین نفرات تیم ملی والیبال 
نشسته بانوان ایران باشــد اما پس از هفت 
ســال فعالیت در این رشته سرانجام به دلیل 
ساییدگی کمر که از عوارض استفاده از پروتز 
باالی زانو اســت مجبور به رها کردن والیبال 

نشسته شد.
 سپس در ســال 13۸2 به صورت حرفه ای 
تیراندازی با کمــان را آغاز کــرد. راضیه 
شیرمحمدی در سال 13۷۵ با یک تکنسین 
ســاخت پروتز ازدواج کرد و دارای دو فرزند 
شد. وی در سال 1393 برای مدت یکسال به 
دلیل مراقبت از فرزندش اعالم بازنشستگی 
کرد اما پس از یکسال با تغییر رشته از ریکرو 

به کامپوند به میادین قهرمانی بازگشت.
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فرهنگ و هنر

خبر

اميرحسين پروين: 
سريال سازى براى شبكه خانگى 

افراد كاربلد مى خواهد
نيك:  فاطمه  هنر/  و  فرهنگ 
امير حســين پروين، تهيه كننده 
سينما و شــبكه نمايش خانگى 
دربــاره نقدى كه بــه ورود بدون 
ضابطــه تهيه كننده هــا به حوزه 
نمايش خانگــى وارد و همچنين 

ســريال هايى كه ناتمام رها شده اند، مى گويد: ممكن است يك كار به دليل 
مشكالت شخصى و... با وقفه روبه رو شود؛ از سوى ديگر مى تواند به خاطر سوء 
مديريت نيز به وجود آمده باشد. گاه نيز اين مسئله به خاطر نرسيدن بودجه 
از سمت ســرمايه گذار رخ  مى دهد. ما در اين مورد به طور دقيق نمى توانيم 
اظهار نظر كنيم. وى در پاســخ به اين پرســش كه اين مشكل مى تواند به 
دليل نبود نظارت جدى در حوزه ورود ســرمايه گذار و تهيه كننده به شبكه 
نمايش خانگى به وجود آمده باشــد، عنوان مى كند: اين دو ســريالى كه در 
مدت اخير دچار مشكالتى در حوزه توليد شده اند، تا آنجايى كه من مى دانم 
تهيه كنندگان معتبرى داشــته و نمى توان گفت اين افراد كارشــان را بلد 
نبوده اند. اما به طوركلى در اين حوزه نيز مثل هر كار ديگرى، بايد كسى كه 

آن كار را بلد است، وارد شود.

على لدنى: 
بيشتر فيلم هاى پرفروش 

شوخى هاى مبتذل جنسى دارند
يك  و هنر/ كهندل:  فرهنگ 
تهيه كننده ســينما معتقد است: 
اكنون سينما به سمت فيلم هاى 
تجارى رفتــه اســت، حتى مِن 
تهيه كننــده هــم روى فيلمــى 
سرمايه گذارى مى كنم كه بفروشد، 

بيشــتر فيلم هاى فروش باال هم طنز هستند و گاهى شوخى هاى مبتذل و 
جنسى دارند.  على لدنى به خبرنگار ما مى گويد: گاهى تهيه كننده ها هم از 
شكستن خط قرمزها ناراحت هستند ولى چنين فيلم هايى تضمين فروش باال 
دارد چون ســليقه مردم به اين سمت رفته است. او با بيان اينكه بسيارى از 
فيلم ها در اكران ضرر مى كنند، خاطرنشان مى كند: اكنون فيلم هايى با فروش 

باالى 8 ميليارد تومان در گيشه، دخل و خرجشان سر به سر مى شود. 

 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل  اكران مردمى  
فيلم «سرخپوســت» با حضــور نيما جاويدى، 
كارگردان اثر و نويد محمدزاده، بازيگر فيلم در 
چند پرديس سينمايى مشهد برگزار شد. اكرانى 
كه با حواشى پررنگ تر از متن همراه بود. يكى 
دو ساعت پيش از نخستين سانس اكران مردمى 
 كه بليت هايش در ساعات ابتدايى فروش تمام 
شد، هواداران اين بازيگر در سينما حضور پيدا 
كرده بودند. عده اى بيشــتر از يك ساعت سرپا 
ايستاده و گوشى هايشان را آماده فيلم بردارى در 
دست گرفته بودند تا زمان ورود نويد محمدزاده، 
فيلم و اليو بگيرند. هرچه عقربه هاى ساعت به 
زمان اكران فيلم نزديك تر مى شد، بى تابى مردم 
از تأخير بازيگر محبوبشان بيشتر مى شد. زمان 
پخش فيلم، چندبار از بلندگو اعالم شد اما مردم 

بى توجه به آغاز فيلم، منتظر بازيگر بودند. 
نويــد محمدزاده همراه با نيمــا جاويدى وارد 
سينما شــدند؛ جيغ و هوراى هواداران بازيگر 
بود كه بلند مى شــد و كمتر كســى از حضور 
كارگردان فيلم اطالع داشــت. پيش از اكران 
فيلم، وقتى جاويدى روى ِسن رفت تا از مردم 
بخواهــد كه فيلم را تماشــا و اگر خوششــان 
آمــد، آن را تبليــغ كننــد، حرف هايش بين 
ســروصداى مردم گم شد و همه مى خواستند 
ميكروفــون را به محمدزاده بدهد. بازيگر فيلم 
هم صحبت هايش بــه همين چند جمله ختم 
شــد كه: آخرين بار براى فيلم خفه گى به اين 
شــهر آمدم و بايد زود برمى گشتم تهران، نشد 
كه با همه عكس بگيرم، اين دفعه با همه عكس 

مى گيرم و امضا مى دهم! 
اگرچه هواداران بــا گفتن نويد! نويد! در ميان 
صحبت هاى جاويدى اجازه صحبت بيشــتر به 
او ندادند، اما محمدزاده هم حرفى درباره فيلم 
و نقشــش نزد. گويى خودش هم مى دانســته 
كه هدف از حضورش در مشــهد، فقط عكس 

گرفتن با هوادارانش است و بس!

 حاشيه به متن تبديل شده است
عكس و ســلفى گرفتن با سلبريتى ها بد نيست، 
اما وقتى اين حاشــيه تبديل به متن مى شــود، 

آسيب زاســت، چون كاركردهاى اكران مردمى  را 
به گرفتن عكس با سلبريتى ها تنزل مى دهد. اصًال 
دستاورد حضور نويد محمدزاده و نيما جاويدى در 
مشهد چه بود؟ آيا به ديده شدن فيلم سرخپوست 
كمك كرد يا فروش بيشتر آن؟ زمانى كه فيلم آغاز 
شــد، مردمى  كه بليت هاى اين فيلم را در همان 
ساعات اوليه خريده بودند به جاى حضور در سالن 
سينما، در صف عكس گرفتن با بازيگر محبوبشان 
ايســتاده بودند و تا پايان فيلم، همچنان در صف 

انتظار بودند. به خاطر ازدحام مــردم، اجازه ورود 
هيچ خبرنگارى را به جايى كه محمدزاده حضور 
داشت نمى دادند، ضمن اينكه بازيگر و ديگر عوامل 
فيلم هم فقط براى عكس گرفتن در مراسم اكران 
مردمى  فيلم حضور پيدا كرده بودند نه پاسخ دادن 

به خبرنگاران و منتقدان. 

  قرار بود چاشنى باشد
اكران هاى مردمــى  فيلم ها، اتفاقــى رايج در 

بســيارى از كشــورهاى صاحب سينماست و 
گروه ســازنده از كارگردان گرفتــه تا بازيگر، 
تهيه كننــده، تصويربــردار، طــراح صحنه و 
غيره در تورهاى اكران مردمى  فيلم هايشــان 
در شــهرها و كشــورهاى مختلف حضور پيدا 
مى كننــد تا فيلمشــان را به مــردم معرفى و 
تبليغ كنند. گروه سازنده فيلم پس از برگزارى 
مراســم رســمى فرش قرمز و عكس گرفتن 
عكاســان رســمى خبرى، در نشست خبرى 

مقابل خبرنــگاران و منتقدان مى نشــينند و 
به پرســش هاى آن ها پاسخ مى دهند يا پيش 
از آغاز فيلم درباره اثرشــان صحبت مى كنند. 
عكــس گرفتن با مــردم هم در حاشــيه اين 
برنامه ها، چاشــنى ماجراست؛ اما در كشور ما 
قصه عكس اين اســت، يعنــى عكس و امضا 
گرفتــن از بازيگر فيلم و نه ديگر عوامل توليد، 
به متن اكران هاى مردمى  بدل شــده اســت. 
مردم نه براى ديدن فيلم و نه براى آشنا شدن 
با كارگردان اثر، كه فقط براى ســلفى گرفتن 
با بازيگــران در اكران هاى مردمى  حضور پيدا 

مى كنند.

  اكران مردمى فضايى براى سلفى 
گرفتن با سلبريتى ها

ســاعت ها پيش از آغاز فيلم در سينماها صف 
مى كشــند تا آقا يا خانم بازيگر از راه برسد و 
در ميــان جيغ و هوراى هوادارانش تا ســالن 
نمايش همراهــى اش كنند، بعد هم مثل صف 
مورچگان در پى آن سلبريتى، موبايل به دست 
مى دوند تــا فرصتى را براى عكس مشــترك 
بــا او بيابند كه بعد با ايــن عكس چه بكنند؟ 
سندى به آلبوم افتخاراتشان در كنار سلبريتى 
اضافــه كنند يا عكس هايشــان را در صفحات 
مجازى شــان بگذارند و دربــاره نقش آفرينى 
آن بازيگر در فيلمى  كه فرصت تماشــايش را 

نداشته اند، اظهارنظر كنند! 
اكران هــاى مردمى  در كشــور ما بــه فضايى 
براى ســلفى گرفتن با ســلبريتى ها بدل شده 
اســت و نه تبليــغ و معرفى فيلم هــا. مردم، 
بليت مى خرند تا عكس بگيرند و فيلم نبينند! 
بازيگــران مى آيند تا عكــس بگيرند و حرف 
نزنند. در چنين شــرايطى هم مردم راضى اند، 
هم عوامل توليد و هم بازيگرى كه به شهرتش 

اضافه مى شود. 
مــردم عكــس و امضايشــان را گرفته انــد، 
كارگــردان و تهيه كننــده، فيلمش را فروخته 
و بازيگــر هم عكس هاى بيشــترى از خودش 
در فضاى مجــازى مى بيند. در اين بين، فقط 

سينماست كه تنهاست.
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كاركرد اكران هاى مردمى  چيست؟ هياهوى بسيار براى هيچ

سلفى سرخ پوستى!

فائقه دوســتى، مجرى برنامه هاى «گردونه» و «از الك جيغ تا خدا» بر اثر 
بيمارى سرطان درگذشت. هاشم تفكربافقى، كارگردان برنامه «از الك جيغ 
تا خدا» و «گردونه» از درگذشت فائقه دوستى به علت بيمارى سرطان خبر داد. به 
گفته او، فائقه دوستى مدتى در آى سى يو بسترى بود ولى روز 3 تير درگذشت. وى در 
اين باره به خبرنگاران گفته بود: همگى منتظر بوديم حال دوستى خوب شود تا پيشنهاد 
اجراى يك برنامه كودك را به او بدهيم، چرا كه استعداد عجيبى در ارتباط با مخاطب 
داشت و مى توانســت يكى از بهترين هاى عرصه كودك شود.حتى به اين نكته فكر 
كرديم يك «عمه فاقوله اى» براى تلويزيون پديد مى آيد. او به عنوان مجرى و يك بچه 
غول عروسكى هم كنار او طراحى شود و اين برنامه روى آنتن شبكه كودك برود؛ اما 
اجل مهلت نداد. برنامه «گردونه» در قالب يك مستند داستانى، روايت گر سفرهاى 
تفريحى چند دختر دانش آموز محجبه تهرانى بود كه در شهر و يا در حومه آن اتفاق 
مى افتاد. اين برنامه 26 قسمتى براى شبكه اميد ساخته شد و يكى از مجرى بازيگرهاى 

اين برنامه، فائقه دوستى بود.

به علت بيمارى سرطان
 مجرى جوان تلويزيون 

درگذشت

فرهنگ و هنر: هادى حجازى فر مديرتماشاخانه «هامون»  در نشست خبرى درباره تلويزيون
برنامه ها و فعاليت هاى اين تماشاخانه توضيحاتى ارائه داد: قرار بود 100 ميليون تومان 
هزينه كنيم، ولى اكنون هزينه ها از 800 ميليون تومان هم گذشته است و شايد اگر 
اين دو سال و نيم فعاليت من در سينما نبود، اين اتفاقات رخ نمى داد. من نه خانه دارم 
نه ماشين و نه هيچ سندى به نامم است، اما ترجيح مى دهم در كارى كه دوست دارم 
هزينه كنم. حجازى فر درباره حضور چهره هاى ســينمايى در تئاتر  گفت: اين روزها 
تضمين موفقيت يك تئاتر بستگى به حضور چهره هاى سينمايى ندارد، اما معتقدم بايد 
از حضور هر فردى كه به فروش و جذب مخاطب كمك مى كند تشكر كرد. مشكلى 
با حضور چهره هاى سينمايى ندارم اما رويكردمان هم مبنى بر اين نيست كه حتماً 
نمايش ها با حضور اين نوع از بازيگران اجرا شود، بلكه تأكيد بر اجراى كار خوب داريم.
وى در پايان صحبت هايش بيان كرد: تئاتر براى من ارزش افزوده دارد و حالم با تئاتر 
خوب است. من به اينجا نياز دارم، اما بلندپروازى هايى هم دارم؛ سال بعد حتماً بايد 

فيلمم را بسازم چون بيشتر از اينكه بازيگر باشم كارگردان هستم.

حجازى فر: 
درآمدم از سينما را 
صرف تئاتر كرده ام

تئاتر

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/20

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015002516 – 1398/3/13 هيات اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره 494 كد ملى 0749870923 صادره تايباد فرزند عليرضا در  ــنامه ش متقاضى آقاى غالم نبى امان الهى به شناس
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 778,55 متر مربع پالك شماره 260 فرعى از 276 اصلى واقع در خراسان رضوى  شش
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت عليرضا امان الهى و قسمتى از پالك محرز گرديده 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9803994
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غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015002510 – 1398/3/12 هيات اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره 531 كد ملى 0731088565 صادره تايباد فرزند غالمعلى  ــنامه ش متقاضى آقاى جمعه صباغ جوزقانى به شناس
ــاحت 235,50 متر مربع پالك شماره 283 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14  ــدانگ يكباب منزل به مس در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى غالمرضا حقدادى و قسمتى از پالك محرز  مش
گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود 
ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس را ب

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803938
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/05        تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/20
غالمرضا آقازاده  /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
ــه چى فرزند بهرام فعال مجهول المكان ابالغ  ــه آقاى اميرمحمد اكرمى فرزند احمد وخانم طاهره قور خان ــيله ب بدينوس
مى شود كه آقاى محسن پارساى دادخواستى به خواسته تنظيم سند به طرفيت شما به شعبه دو شوراى حل اختالف 
باخرز ارائه وبه كالسه 98/219 ثبت وبراى روزشنبه مورخه98/4/29ساعت 5 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است 
ــار درج مى گردد شما مى توانيد  ــتناد ماده 73ق_آ_د_م مراتب يك نوبت دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتش لذابه اس
قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه دو شهرستان باخرز مستقر درمجتمع شماره دو به نشانى بلوار 
امام خمينى جنب دفتر نماينده مراجعه وباارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت 

مقرر جهت رسيدگى درشورا حاضرشويد درصورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد شد.9803940
مسئول دبيرخانه شعبه دو شوراى حل اختالف باخرز 

حصروراثت 
آقاى حسن صداقت فرزند شيرمحمد اقدام بطرح دعوى بطرفيت ورثه مرحوم ابوالفضل صداقت بخواسته حصروراثت نموده 
وچنين اظهار ميدارد كه آن مرحوم درمورخه98/2/9 دراقامتگاه دائمى خود فوت نموده وورثه حين الفوتش عبارتنداز1.

ــن صداقت متولد 55/6/1به ش.ملى 0748970411پدرمتوفى2.ليلى بذرافشان ارزنه ئى متولد61/5/30به ش.ملى  حس
ــه دريكى ازروزنانه هاى  ــدارد لذامراتب فوق طى يك مرحل ــند وبجزاينها وارثى ن ــادر متوفى مى باش 0748971025م
كثيراالنتشار درج آگهى نموده تاهركس وصيت نامه وياادعايى نسبت به آن مرحوم دارد ظرف مدت يك ماه پس ازنشر 

آگهى به شوراى حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه گواهى برابر مقررات قانونى وقضايى صادر خواهدشد.9803941
دبيرح 2 شوراى حل اختالف باخرز خدادادى

اخطاريه ماده 101- مورد وثيقه كالسه 9700035
ــعيد  ــهرام و س ــعبه فيض آباد عليه آقايان ش ــه فوق له تعاونى اعتبار ثامن االئمه ش ــده اجرايى كالس ــوص پرون در خص
ــمى شماره 33 فيض آباد، به موجب  ــناد رس ــند رهنى 21353 مورخ 1389/03/25 دفترخانه اس فخرى نژاد موضوع س
ــى 50 اصلى در بخش: دو  ــترى، پالك ثبتى پالك 567 فرع ــمى دادگس ــناس رس گزارش مورخ 1398/03/01 كارش
ــت و پنج ميليون و هفتصد و پنجاه  ــه والت ناحيه: ندارد واقع در: مه والت به مبلغ 925750000 ريال (نهصد و بيس م
ــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف  هزار ريال) ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش
مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه (تاريخ انتشار) به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به دفتر 
ــتمزد كارشناس تجديدنظر باشد  ــليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس اين اجرا تس

ترتيب اثر داده نخواهد شد. م.الف 6/98/36   آ-9803958
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مه والت- على اكبر شجاعى

آگهى ابالغ اخطار ماده 87 كالسه:9700186
ــماره ملى 0779896556 متولد  ــنامه 4008 و ش ــماره شناس ــين به ش ــماعيلى فرزند حس ــيله به پوريا اس بدينوس
ــناخته نگرديده  ــت ش ــه 139704006228000168/1 كه برابر گزارش مامور پس 1367/1/28 بدهكار پرونده كالس
ــتان  ــدانگپالك باقيمانده 2678 فرعى از 22 اصلى واقع در بخش 7 قوچان شهرس ايد ابالغ مى گردد:مازاد برهن شش
ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب  ــمتى از طلب بستانكار بازداش ــما در قبال قس درگز متعلق به ش
ــت و ترتيب اثر داده                      ــما نسبت بمورد بازداشت ممنوع اس ــود ضمناًهر گونه نقل انتقالى از طرف ش ــما اخطار ميش بش

نمى شود.9803953
مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى درگز- ناصر حسن زاده

شماره پرونده: 139804007141000365/1    شماره بايگانى پرونده: 9800404
شماره ابالغيه: 139805107141001375     تاريخ صدور:1398/04/04

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه كالسه پرونده139804007141000365
 بدين وسيله به آقاى حسين الهامى نام پدر: رضا تاريخ تولد: 1342/01/05 به ش ش 27 وشماره ملى5919729147 

ساكن راز ابالغ مى شود كه خانم سلطنت اصغرزاده فرزند رحيم جهت وصول مبلغ3/000/000 ريال كه به نرخ شاخص 
ــد به استناد مهريه مندرج در سند نكاحيه شماره6082-1367/04/02 دفتر ازدواج  مبلغ560/430/000 ريال مى باش
ــه139804007141000365  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالس ــماره9 و طالق10 بجنورد عليه ش ش
ــما در نشانى متن سند به دليل  ــت و طبق گزارش مورخه1398/04/01 مامور مربوطه ابالغ به ش ــكيل گرديده اس تش
عدم شناسايى آدرس ميسر نگرديده است لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به شماره1398/04/04-98/3880 
ــود و  ــار آگهى مى ش طبق ماده 18 آيين نامه اجراء مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام  ــوب مى گردد نس چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

نماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.9803952
حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى ابالغ اجرائيه
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 3/2 13980400828300000 بدينوسيله به آقايان ياسين جانى و طاها جانى و خانم ليال 
فاميلي افين(ورثه راهن ووام گيرنده آقاى على اكبر جانى) بدهكار پرونده كالسه  3/2 13980400828300000 كه 
برابر گزارش مامور پاسگاه انتظامى بخش زهان ابالغ واقعى نگرديد   ابالغ مى  گرد د سند رهنى شماره 692  مورخه  
1385/6/12   دفتر اسناد رسمى چهار قاين بين مرحوم على اكبر جانى و بانك ملت مبلغ 85988000 ريال به انضمام 
ــارت تاخير تاديه تا زمان وصول بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانكار درخواست صدور اجرائيه  خس
نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 19 / 18 آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط 
ــت روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين  ــر مى گردد ظرف مدت بيس يك نوبت در روزنامه درج ومنتش

صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.9803939
تاريخ  انتشار : 1398/4/5

غالمرضا  صادقيان 
رئيس  ثبت  اسناد وامالك  شهرستان  زيركوه 

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010000725-19/03/1398 هيات اول موضوع قان برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى حيدر على روشنايى فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه 1 صادره از فاروج در  ششدانگ يك باب مغازه 
به مساحت 21 مترمربع در قسمتى از پالك 4385 اصلى بخش يك قوچان  و از محل مالكيت رسمى مشاعى متقاضى  
ــود در صورتى كه  ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت.لذا به منظور اطالع عموم مرات ــده اس ــرز گردي مح
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــخاص نس اش
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1397114406010000201   آ-9803168
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/03/22         تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/04/05

عباس برق شمشير   /   رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015002453 – 1398/3/08 هيئ برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره 2 كد ملى 0749566566 صادره تايباد فرزند رسول در  ــنامه ش ــى يارى منصوريه به شناس متقاضى آقاى عيس
ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر انبارى به مساحت 80 متر مربع پالك شماره 639 فرعى از 257 اصلى 
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت مشاعى خانم سارا ياورى  ــان رضوى بخش 14 مش واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــمتى از پالك محرز گرديده اس احمدآبادى و قس
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803097
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/21      تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/05

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015002477 – 1398/3/11 هيئ برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره 0740009273 كد ملى 0740009273 صادره تايباد فرزند  ــنامه ش متقاضى آقاى هادى الوانى بهلولى به شناس
ــكونى به مساحت 95 متر مربع پالك شماره 3384 فرعى مجزا  ــدانگ يكباب ساختمان منزل مس فضل احمد در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل  ــان رضوى بخش 14 مش ــده از 765 و 1038 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس ش
تمامت مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــت در صورت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض ، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803098
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/21      تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/05

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015002468 – 1398/3/09 هيئ برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س

متقاضى خانم نسرين عبدالعليان به شناسنامه شماره 253 كد ملى 0749386924 صادره تايباد فرزند غالمحسن در 
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 92,22 متر مربع پالك شماره 27/664/779 فرعى از 256 اصلى واقع در خراسان 
ــمى و مشاعى آقاى  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد (موازى 90 متر مربع از محل تمامت مالكيت رس رضوى بخش 14 مش
ــمى و مشاعى حسين محدثى و  ــمتى از مالكيت رس ــنگانى و موازى 2,22 متر مربع از محل قس عبدالرحيم يعقوبى س
قسمتى از پالك ) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  ــخاص نس در صورتى كه اش
ــليم  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803099
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/21 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/05
غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015002454 – 1398/3/08 هيئ برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره 244 كدملى 0748663185 صادره تايباد فرزند دوست  ــارا ياورى احمدآبادى به شناسنامه ش متقاضى خانم س
ــماره 639 فرعى از 257 اصلى واقع در خراسان  ــاحت 60 مترمربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل به مس محمد در شش
رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت مشاعى خود متقاضى و قسمتى از پالك محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود 
ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس را ب

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803100
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/21  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/05

غالمرضا آقازاده  
  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره ثبت اسناد امالك استان زنجان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
 برابر راى شماره139760327001001968 مورخه97/12/19 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره شناسنامه 497 صادره از زنجان و خانم سهيال حيدرى  ــرف به ش بالمعارض متقاضى آقاى رضا محمدى فرزند اش
فرزند جليل كد ملى27026653  هر يك نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت143/93 
مترمربع پالك 8683 فرعى از 42 اصلى واقع در بخش 7 زنجان خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد حنفيه محمدى 

محرز گرديده است
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور 
ــته باشند مى تواند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دوماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در ص تقديم نمايند بديهى اس

خواهد شد9803090    تاريخ انتشار نوبت اول98/3/21    تاريخ انتشار نوبت دوم98/4/5
مجتبى محمدلو / رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
ــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى حقوقى باخرز موضوع نيابت  ــه 970190ش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــهر محكوم عليه على خزايى به پرداخت  ــترى اسالمش ــعبه 7اجراى احكام مدنى دادگس ــماره 950058واصله ازش ش
ــاى اجرايى درحق محكوم  ــغ 3800000ريال بابت هزينه ه ــام بهار آزادى بابت مهريه ومبل ــكه تم مبلغ 50 قطعه س
ــا برتقاضاى محكوم له يك  ــتنكاف ورزيده وبن ــب كرديانى محكوم گرديده كه ازپرداخت دين اس ــانه طال له خانم افس
ــكلت نيمه ساز  ــكونى به متراژ 200مترمربع به همراه اعيان داخل آن حدود 80مترمربع به صورت اس قطعه زمين مس
ــط كارشناس منتخب جمعا به  ــتاى كرديان متعلق به محكوم عليه توقيف گرديده وتوس ــتان باخرز روس واقع درشهرس
ــاعت 11الى 11:30صبح درمحل  ــال براورد قيمت گرديده ومقرر گرديده درمورخه 98/4/24س مبلغ280000000ري
ــان خريد جهت بازديد ازملك  ــد متقاضي ــراى احكام مدنى دادگاه عمومى باخرز ازطريق مزايده به فروش برس دفتراج
ــك از آن بازديد نمايند تابا توديع  ــانى مل ــى مى توانند ظرف مهلت 5روز قبل ازبرگزارى مزايده بامراجعه به نش توقيف
ــركت نمايد مزايده ازقيمت كارشناسى شروع وبه شخصى ك باالترين قيمت  ــه مزايده ش 10درصد قيمت پايه درجلس
ــد تخليه وتحويل ملك تابع  ــاى اجرايى برعهده محكوم عليه مى باش ــد واگذار خواهد گرديدهزينه ه ــنهاد نماي راپيش

مقررات است وربطى به اين اجرا ندارد مشخصات ملك باتوجه به نظر كارشناس به شرح ذيل ميباشد
ملك مورد نظر يك قطعه زمين مسكونى به متراژ 200مترمربع واقع درروستاى كرديان ميباشد كه درداخل آن حدود 
ــاز ميباشد كه باتوجه به موقعيت ملك وسايرعوامل موثر درقيمت گذارى  ــكلت نيمه س 80مترمربع اعيان به صورت اس

جمعا به مبلغ 280000000ريال ارزيابى گرديده است. 9804006
دادورز اجراى احكام شعبه يك دادگاه عمومى حقوقى شهرستان باخرز حسين جوان بخت 8

( آگهى تحديد حدود اختصاصى)
چون تحديد حدود ششدانگ پالك204- اصلى واقع در بخش 2-طبس تاكنون بعمل نيامده اينك برحسب درخواست 
ــواد14و15 قانون ثبت عمليات تحديد حدود  ــتان طبس متقاضى ثبت وبا رعايت م ــى جمعيت هالل احمر شهرس كتب
ــنبه مورخ 27 / 4 / 98 درمحل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوسيله انتشار آگهى  ــاعت 8 صبح روز پنجش آن س
ــاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و هر ادعائى  ــود تا در روز و س از متقاضى و صاحبان امالك مجاوردعوت ميش
ــانى كه به عمليات تحديد حدود  ــبت به حدود يا حقوق ارتفاقى آن دارند به نماينده محدد اظهار و ابراز دارند و كس نس
واخواهى داشته باشند ميتوانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و در اجراى مواد 74 و 86 آئين نامه اصالحى قانون ثبت 
ــليم و رسيد دريافت نمايند ونيز ظرف  ــناد طبس تس از تاريخ تحديد ظرف يكماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اس
ــليم و گواهى الزم از مرجع  ــت خود را به مرجع ذيصالح قضائى تس مدت يكماه از تاريخ اعتراض به اداره ثبت دادخواس
ــليم نمايد در غير اينصورت اقدامات قانونى بنا به تقاضاى ذينفع به عمل خواهد  قضائى مربوطه اخذوبه اداره ثبت تس

آمد.9804012    تاريخ انتشار: 5 / 4 / 98

آگهى حصروراثت
ــماره88ثبت اين شوراشده  ــتى كه به ش به تاريخ98/3/29خانم فاطمه كريمى خالدى طى تقديم دادخواس
ــيد رحيم بموجب گواهى فوت  ــين  حسينى خالدى فرزند س ــيد حس ــت چنين اعالم نموده كه آقاى س اس
ــوا بدرود حيات گفته وورثه  ــماره185266ف /21 درتاريخ98/1/19درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيش ش
حين الفوت وى عبارتند : 1. سيد على حسينى خالدى ش ش0200177672 صادره ازتهران پسرمتوفى2. 
محمد طاها حسينى خالدى ش ش0201298384صادره ازتهران پسرمتوفى// لذا مراتب يك نوبت دريكى 
ــه اى ازمتوفى نزد وى                  ــى اعتراضى دارد ياوصيت نام ــود تاچنانچه كس ــارآگهى مى ش ازجرايد كثير االنتش

مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــماره85ثبت اين شوراشده  ــتى كه به ش ــينى خالدى طى تقديم دادخواس به تاريخ98/3/29خانم الهه حس
ــيد رحيم بموجب گواهى فوت  ــينى خالدى فرزند س ــيد عباس حس ــت چنين اعالم نموده كه آقاى س اس
ــماره 185268ف /21درتاريخ 1398/1/1درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيشوا بدرود حيات گفته وورثه  ش
ــارى)  ــينى خالدى ش ش0410620017صادره ازشمال(س ــادات حس حين الفوت وى عبارتند : 1. الهه س
ــود تاچنانچه كسى اعتراضى  ــارآگهى مى ش دختر متوفى// لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتش
ــوراى حل اختالف  ــرآگهى به ش ــد ظرف يكماه ازتاريخ نش دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باش

شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

آگهى مزايده اموال غيرمنقول(اسناد رهنى)
آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه9300038 بموجب پرونده اجرايى كالسه فوق ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 200مترمربع قطعه17تفكيكى پالك ثبتى158/3061واقع دربخش بهنام سوخته پيشواكه 
ــند 9467 مورخ84/9/21  ــاءاعاليى جعفرى ثبت وبرابرس ــل ثبت 58216صفحه160 دفتر108 بنام ماش ذي
ــوا به راهن گرديده است وطبق اسناد رهنى شماره3967و14562در رهن بانك ملت قرارگرفته  دفتر6 پيش
ــمى مورخ98/2/12به مبلغ چهار ميليارد وهشتصد وپنجاه  ــناس رس ــناس تجديد نظركارش طبق نظر كارش
ــوا بلوار15خرداد كوچه آزادى 10(شهيد اعاليى)پالك  ــده و پالك فوق واقع درپيش ميليون ريال ارزيابى ش
ــف واول باقدمت  ــه داراى250مترمربع اعيانى درطبقه همك ــكونى دوطبق ــاختمان مس 8بصورت يكباب س
ــعابات آب وبرق وگازكه برابرگزارش  ــرمايش كولرداراى انش ــتم گرمايش بخارى وس ــال وسيس بيش از30س
ــد وطبق نامه شماره 97/1569473 فاقد بيمه است/ پالك فوق از ساعت9  مربوطه درتصرف مالك مى باش
ــنبه مورخ98/4/30دراداره ثبت پيشوا واقع درخيابان شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس  الى12روزيكش
ــتصدوپنجاه ميليون ريال شروع وبه باالترين قيمت  ــد مزايده ازمبلغ پايه چهارميليارد وهش بفروش مى رس
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق گازاعم ازحق  ــد.الزم بذكر اس ــنهادى نقدافروخته خواهدش پيش
ــد ونيزبدهى هاى مالياتى وعوارض  ــتراك و مصرف درصورتى كه مزايده داراى آنها باش ــعاب وياحق اش انش
شهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم شده يانشده باشد به عهده برنده مزايده است 
ــتردخواهد  ــورت وجودمازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مس ونيزدرص
شد ونيم عشروحق مزايده نقداوصول ميگردد ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روزادارى 

بعدازتعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرر برگزار خواهد شد 150ث/م الف  تاريخ انتشار : 98/4/5
رييس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سند مالكيت
ــاد بااعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد  ــاد باوكالت ازورثه غالمعلى خندان ش خانم پروين خندان ش
آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى امضاءذيل شماره يكتا 139844451256009680وشماره ترتيب96802 
ــناد رسمى شماره4 پيشواو طى درخواست وارده1398856010460001824مورخ  مورخ98/3/29 دفتراس
ــت كه مراتب دراجراى ماده120آيين  ــند مالكيت تك برگى رانموده اس 98/3/29 تقاضاى صدورالمثنى س
ــاد2. ميزان مالكيت  ــام خانوادگى : غالمعلى خندان ش ــرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ون ــه قانون ثبت بش نام
ــى مفروزاز1172فرعى  ــى از113* اصل ــالك : 1408فرع ــماره پ ــك باب خانه3. ش ــى ي ــدانگ اعيان : شش
ــل جابجايى 6. خالصه  ــن رفتن : به دلي ــوا 5. علت ازبي ــوخته پيش ــوع: واقع دربخش بهنام س ــل وق 4. مح
ــه اول تفكيكى ذيل  ــاحت131/30مترمربع قطع ــدانگ اعيانى يك باب خانه به مس ــت مالكيت : شش وضعي
ــندبه شماره چاپى655954صادرگرديده  ــتانى بااليى ثبت وس ثبت9260دفتر77صفحه494بنام مريم اردس
ــاد فرزند  ــند135395مورخ69/12/22دفتر خانه4ورامين به غالمعلى خندان ش ــپس بموجب س ــت س اس
غالمرضا منتقل گرديده است لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكرودرخواست صدورسند 
ــبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقسمت ششم  المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نس
ــده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزدخود مى باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين  اين آگهى ذكرنش
ــنادوامالك پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند  آگهى به اداره ثبت اس
معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ويادرصورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند 
ــند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى  ــبت به صدورس ــود اداره ثبت نس معامله ارائه نش
ــريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد  ــانى ثبت محل : پيشوا خ ش ــليم خواهد كرد./ نش تس

و امالك پيشوا 148/م الف
 رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ اخطاريه ماده101آيين نامه اجرا
ــه 9600119 له بانك ملى وعليه رضا ملكى ميرزائى طبق گزارش  احتراما درخصوص پرونده اجرايى كالس
ــترى پالك ثبتى 352فرعى ازپالك اصلى142واقع دربخش  ــناس رسمى دادگس وارده مورخ97/12/7كارش
بهنام سوخته ناحيه پيشوا مورد وثيقه سندرهنى شماره 261358و264431 تنظيمى دفترخانه اسنادرسمى 
شماره 129شهرتهران استان تهران به مبلغ ششصد ميليون ريال ارزيابى گرديده نظربه اينكه ابالغ درآدرس 
ــردر آگهى را نموده است چنانچه  ــر نگرديده است وبستانكارتقاضاى ابالغ ازطريق نش ــما ميس اعالمى به ش
ــيد اعتراض كتبى خود راظرف مدت پنج روزاز تاريخ ابالغ اين  به مبلغ ارزيابى پالك مذكورمعترض ميباش
ــارآگهى محسوب ميشودبه ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديد نظربه مبلغ  اخطاريه كه روزانتش
ــتمزد  ــليم نماييد ضمنابه اعتراضى كه خارج ازموعد يافاقد فيش بانكى دس 3450000رالش به اين اجرا تس

كارشناس تجديد نظر باشد ترتيب اثرداده نخواهدشد149/م الف
رييس ثبت اسنادوامالك شهرستان پيشوا
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