
مرگ تدریجی مالرد
جمعی از کاربران فضــای مجازی با داغ 
#مرگ_تدریجی_مالرد  هشتگ  کردن 
در تالش هســتند تــا بــرای پیگیری 
آسیب های اجتماعی و معضالت موجود 
در این شــهر در فضای مجازی دست به 
مطالبه گری بزنند. در ادامه چند نمونه از 
پیام های منتشر شــده توسط کاربران را 
می خوانید: »کافیســت هشتگ #خوشنام را در اینستاگرام دنبال کنید تا به 
عمق ولنگاری در حاشیه امن مالرد پی ببرید. از ویالهای آنچنانی تا کافه های 
رقص شــبانگاهی در حالی که هفت کیلومتــر آن طرف تر مردم آب خوردن 
ندارند...مناطق روستایی مالرد همچنان از نعمت گاز محروم اند، اما چند قدم 
آن طرف تر ســه نفر از مدیران استانداری تهران ویالی غیرمجاز ساخته اند با 

امکاناتی که ما توی خوابمان هم نمی بینیم«.

مردم نفس نکشند!
اظهــارات اخیر »شــهربانو امانی« عضو 
شورای شهر تهران مبنی بر اینکه مردم به 
جای وضو گرفتن، تیمم کنند تا دریاچه 
ارومیه احیا شود، چند روزی است سوژه 
فضای مجازی شده است. یکی از کاربران 
فضای مجازی در واکنش به این اظهارات 
در توییتر نوشته اســت: » شهربانو امانی 
عضو شورای شهر »تهران« گفته مردم ارومیه به جای وضو، تیمم کنن تا آب 
دریاچه ارومیه پر بشه؛ حقشه عضو شورای شهر ارومیه هم بگه مردم تهران 

نفس نکشن تا آلودگی هوا کمتر بشه«.

این ها نمی فهمند
ســید محمــود رضــوی در واکنش به 
اظهارات اخیر وزیر بهداشــت، بخشی از 
صحبت های امام خمینی)ره( را در صفحه 
اینســتاگرامش منتشــر کرده است. در 
استوری اینستاگرام رضوی به نقل از امام 
آمده است: »این ها که به شما می گویند 
»ملت گریه« خیانتکارند، ارباب هایشان از 
این گریه ها می ترسند. این ها نمی فهمند روضه چیست. نمی شود هم بهشان 

بفهمانیم و این ها نمی فهمند که این روضه و گریه ها انسان سازند«.

صریح، بی لکنت و چالشی
»مهدی دادمان« فرزند شــهید دادمان و 
فعال رسانه ای در ارتباط با مستند »متولد 
اورشلیم« در صفحه اینستاگرامش نوشت: 
»روایت محمــد دالوری صریح، صحیح 
و بی لکنــت بــود. در یــک گفت وگوی 
چالشــی و در عیِن حال مبتنی بر اصول 
گفت وگو توانسته بود اشکاالت و تناقضات 
صهیونیست ها رو به رخشون بکشه. من حاِل رفقای حزب اللهی منتقدمان را 
درک می کنم، اما به نظرم به این نکته دقت نمی کنند که این مســتند قرار 
نبوده یک بیانیه سیاسی علیه صهیونیست ها باشد؛ بلکه هدفش نشان دادن 
تناقضات آن ها در میان گفت وگو با خود آن هاست. باید تفاوت گفت وگو را با 

روایت یکطرفه فهمید«.

محمد تربت زاده: برخــالف هیاهوی کاربران فضای 
مجازی و ســروصدایی که روزنامه های ورزشی به راه 
انداخته اند، مهاجــرت »مزدک میرزایی« آن قدرها هم 
ابعاد پیچیده سیاسی ندارد. نه اینکه بگوییم صداوسیما 
و تصمیمات ریز و درشــت مدیرانش این وسط هیچ 
نقشی در این ماجرا ایفا نکرده اند، اما آن طور که بعضی 
از رسانه ها می گویند هم نیست که صفر تا 100 ماجرا 
تقصیر صداوســیما باشــد. این درست که صداوسیما 
خیلی وقت ها تالشی برای حفظ سرمایه هایش نکرده، 
اما نمی شــود مهاجرت بازیگران، مجریان و هنرمندان 
صداوسیما در ســال های اخیر را 100 درصد بگذاریم 
بــه پای بی توجهی های رســانه ملــی و مدیرانش به 
این عزیزان. منظور اینکــه این آدم ها هرچقدر هم در 
برهه های زمانی خاصی توسط مدیران صداوسیما مورد 
بی مهری و بی توجهی قرار بگیرند، باز نمی توانند انکار 
کنند که خیلی هایشان دست پرورده همین صداوسیما 
و تلویزیــون ملی خودمان به حســاب می آیند و اگر 
تعهدی رسمی و اداری بابت خدمت به این نهاد نداشته 

باشند، الاقل ِدینی بر گردنشان سنگینی می کند. 

 دست از پا درازتر
گذشــته از اینکه »مزدک« با وجــود تکذیب برخی 
رسانه ها، به شبکه »ایران اینترنشنال« پیوسته و آرشیو 
صداوســیما را هم بــا خودش برده، او را نه می شــود 
نخســتین مجری مهاجِر صداوســیما به حساب آورد 
و نه احتمــاالً آخریِن آن ها. اگرچه بعضی ها می گویند 
مزدک می تواند آینده درخشــانی در ایران اینترنشنال 
داشــته باشــد، اما در نقطه مقابل هستند کسانی که 
می گویند آقای گزارشگر مثل هنرمنداِن دیگری که با 
مهاجرت و پیوستن به شبکه های ماهواره ای، دانسته و 
نادانسته زندگی حرفه ای خودشان را نابود کردند، در داِم 
شبکه های آن طرف آبی افتاده و احتماالً تا چند صباح 
دیگر نامش از ســر زبان ها می افتد و وجهه اش را پیِش 
مردم از دست می دهد. در میان دعوای رسانه هایی که 
طرف مزدک را می گیرند و رســانه هایی که حســابی 
آقای گزارشــگر را می نوازند، احتماالً زیاد بیراه نیست 
اگر نگاه کوتاهی داشته باشیم به فهرست بلند و باالی 
هنرمندانی که با رؤیاهای بلندپروازانه به شبکه های آن 
طرف آبی پیوســتند، اما تقریباً تمامشان یا دست از پا 
دراز تر به خانه اولشــان که صداوسیما باشد، برگشتند 
یا قید زندگی هنری و حرفه ای را برای همیشه زده اند. 

 دوبلوری که معلوم نیست کجاست!
امکان ندارد نام »مهرداد رئیسی« را حداقل یک بار در 
تیتراژ کارتون ها و برنامه های کودک نشــنیده باشید. 
از کارتــون پر مخاطب »ماشــین ها« بگیــر تا »عصر 
یخبندان«، »گارفیلد«، »شــرک«، »شگفت انگیزان«، 
»داســتان اســباب بازی«، »پاندای کونگ  فو کار« و 
خالصه هر انیمیشــن معروفی که حسابش را بکنید! 
مهرداد رئیســی در تمــام کارتون هــای خاطره انگیز 
چند ســال اخیر، مدیر دوبالژ بوده است. دوبلور جواِن 
کشورمان اما چند سال پیش بیخیاِل تمام موفقیت هایی 
که در کشور بدست آورده بود، بدون سروصدا از کشور 
خارج شد تا با چند شبکه ماهواره ای در زمینه دوبله فیلم 
و کارتون همکاری کند. رئیسی که در تماِم پروژه های 
بزرگ دوبله و برنامه های پرمخاطب رادیویی کشورمان 
حضور داشت، در عرض چند ماه چنان به حاشیه رفت 

که حتی در شبکه های ماهواره ای و خارجی هم خبری 
از صــدا و تصویرش نبود. این روزها نه در رســانه های 
داخلی، بلکه در رسانه های آن طرفی هم خبری درباره 
مهرداد رئیسی وجود ندارد و مشخص نیست صداپیشه 
پرسابقه کشورمان که با پست های اینستاگرامی عجیب 
و غریبش احتماالً تمام پل های پشت سرش را خراب 
کرده و قصد بازگشــت به کشــور را ندارد، این روزها 

کجاست و چه کار می کند!

 ستاره پیشین رادیو جوان
شانس ستاره شدن در رادیو تقریباً یک در هزار است! 
منظــور اینکه برخالف تلویزیون کــه می تواند با یک 
ســریاِل آبکی چند قسمتی از هنرمندانش »چهره« و 
»ستاره« بسازد، ستاره سازی در رادیو به قول قدیمی ها 
کار حضرت فیل است! »فرشید منافی« که با پشتیبانی 
پدرِ گوینده اش وارد رادیو شــده بود در مدت کوتاهی 
تبدیل به ســتاره »رادیو جوان« شــد. منافی شاید از 
معدود گوینده هایی بود که عالوه بر صدا، چهره اش هم 
برای مردم شناخته شــده بود و در روزهایی که رادیو 
جایگاهش را در میان مردم از دست داده بود، خیلی ها 
برای شــنیدن برنامه »روی خط جوانــی« با اجرای 
منافی سر و دست می شکستند. هیچ کس اما نفهمید 
چه اتفاقی رخ داد که ســتاره رادیو جوان درحالی که 
در آستانه جهش شغلی قرار داشت، یکباره تصمیم به 
مهاجرت گرفت. منافی سال 89 به پراگ در جمهوری 
چک رفت و در شبکه »رادیو فردا« مشغول به کار شد. 
منافی اگرچه هنوز در عرصه گویندگی فعالیت می کند، 
اما هیچ جوره نمی شــود دایره مخاطبان محدود رادیو 
فردا را با مخاطبان رادیو جوان و رادیو ایران مقایسه کرد. 
حتی اگر بپذیریم منافی در سال های پس از مهاجرتش، 
پخته تر و حرفه ای تر شده است، اما باید این واقعیت را 
هم قبول کنیم که نام مجری پیشــین رادیو جوان از 
ذهن خیلی ها به طور کامل پاک شــده است؛ عالوه بر 
اینکه موضع گیری های ضد ایرانی اش در شــبکه رادیو 
فردا، بدجوری محبوبیتش را در میان کسانی که هنوز 

نامش را به خاطر می آوردند، کاهش داده است.

 در سراشیبی سقوط
اگر بپذیریــم اجراهای تقریباً ســخیف با چاشــنی 
دلقک بازی در دهه هشــتاد مخاطب زیادی در میان 
بینندگان تلویزیون داشت، می شود بگوییم »سید محمد 
حسینی« یکی از »شومن« های درجه یک تلویزیون به 
حساب می آمد که حضورش در یک مسابقه تلویزیونی 
به معنای موفقیت آن برنامه بود. حسینی که با اجرای 
برنامه های پر مخاطبی مثل »مســابقه ســیمرغ« و 
»مسابقه بزرگ« حسابی در میان مردم محبوب شده 
بــود، پس از اتفاقات ســال 88 و مصاحبــه با برنامه 
»پارازیت« و موضع گیری های سیاسی در »فیس بوک«، 
به دوبی مهاجــرت  کرد. حضور در دوبی و تالش برای 
اجرا در شبکه های خصوصی آغاز سقوط شومِن محبوب 
صداوسیما بود. حسینی که در سراشیبی سقوط افتاده 
بود، حتی حاضر شــد در دم دســتی ترین شبکه های 
ماهواره ای هم برنامه اجاره کند. کار حتی به جایی رسید 
که پیشنهاد شبکه های ورشکسته ای مثل »پارس« را 
هم می پذیرفت و با دلقک بازی جلوی دوربین، رقصیدن 
در قــاب تلویزیون و هر لوده بــازی ای که تصورش را 
بکنید، برای بدست آوردن جایگاه پیشین در صداوسیما 

تالش می کرد. حتی اگر پس از سقوط، اندک محبوبیتی 
برای »حسینی« مانده بود، آقای مجری با ساخت برنامه 
»ری استارت« و راه اندازی چالش آتش زدن مساجد و 
فحاشی در فضای مجازی، همان محبوبیت را هم برای 

همیشه از دست داد!

 تقریبًا غیرممکن
حساِب هنرمندان و بازیگراِن زن اما از مردها جداست. 
رفتن حتی اگر برای خیلی هایشــان آسان تر از مردها 
باشد، برگشتشــان اما به دلیل محدودیت هایی مثل 
حجاب، کمی غیرممکن به نظر می رسد! با این وجود 
اما »رابعه اسکویی« که با سودای بازی در سریال های 
ترکیه ای، کشــف حجاب کرده و راهی شبکه »جم« 
شده بود، پس از اینکه دو سال توسط عوامل این شبکه 
سردوانده شد، به کشور بازگشت و چند صباح بعد هم 
در ســریال »گاندو« ایفای نقش کرد. با این وجود اما 
»مینا الکانی« که سال 90 تصمیم به مهاجرت گرفته 
بود، باوجود شــرایط بد هنری و کاری اش در خارج از 
کشور، احتماالً هیچ وقت موفق به بازگشت به کشورش 
نخواهد شد. کشف حجاب، موضع گیری های سیاسی 
تند و تیز و حضور در شــبکه »صدای آمریکا« تقریباً 
هیچ شانســی برای بازگشت بازیگری که حتی سابقه 
دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را 

هم در کارنامه اش دارد، نگذاشته است.

 به ما ربطی ندارد!
فهرست هنرمندان مهاجر و شکست خورده کشورمان 
آن قدر بلند و باالســت که احتماالً می شود از آن ها یک 
کتاب نوشت. شبنم طلوعی، سعید ابراهیمی فر، سولماز 
غنی، هرمز ســیرتی و ده ها نام دیگر که در میانشــان 
حتی یک نام موفق هم دیده نمی شــود! چهره هایی که 
خیلی هایشــان نه بی مهری از صداوسیما دیده بودند و 
نه بی توجهی. بعضی هایشان حتی بیشتر از اندازه ای که 
مستحقش بودند، توسط این سازمان پر و بال گرفتند، اما 
البد بنا بر دالیل شخصی، عالیق خاص و سبک زندگی 
متفاوت، تصمیم گرفتند بار و بنه شــان را جمع کرده و 
مهاجرت کنند. مزدک هم یکی از همین چهره هاســت 
که حتی اگر در چند ماه اخیر کمی نامالیمتی از سوی 
مدیران صداوسیما دیده باشد، باز نمی تواند انکار کند در 
سال های گذشته، با حمایت همین رسانه و مخاطبانش 
رشد کرده است! به همین خاطر است برخالف رسانه ها 
و کاربران فضای مجــازی که مهاجرت مزدک میرزایی 
را مثل چماق توی سر مســئوالن می زنند، چهره های 
مختلِف ورزشــی و هنری، تصمیم مزدک را صرفاً یک 
تصمیم شخصی می دانند که ارتباط زیادی با سیاست های 
صداوســیما ندارد. مثل »جهانگیر کوثری« که اگرچه 
سال هاست مورد بی مهری صداوسیما قرار گرفته و طبق 
گفته خودش حتی اجازه ورود به ساختمان این سازمان 
را هم ندارد، امــا مهاجرت مزدک را یک تصمیم کاماًل 
شخصی می داند و می گوید: »هر آدمی می تواند جغرافیا 
و منطقه مورد نظــرش برای زندگی را انتخاب کند که 
نه به دولت مربوط اســت و نه به هیچ ارگان و شخص 
دیگر. ما نمی دانیم دالیل سفر مزدک میرزایی چه بوده 
و اصالً به ما ربطی هــم ندارد که بخواهیم بدانیم، یک 
انتخاب شخصی اســت و ما نمی توانیم در یک انتخاب 
شــخصی دخالت کنیم. این غلط است که همه ما برای 

رفتن مزدک یک مقصر بتراشیم«.

با هم دعوا کنید!
ســال ها پیش زمانی که خودم هنوز ازدواج نکــرده بودم، زوجی در دوران 
عقد و نامزدی با هم چنان درگیر شده بودند که کارشان داشت به جاهای 
باریک می کشــید و هر دو در محیط های خانوادگی، کاری و دوستی مدام 
مشــغول درددل یا به عبارت دیگر یارگیری بودنــد و هر لحظه به طالق 
نزدیک تر می شدند ضمن این کار، این دو نفر اعتبار و هویت همدیگر را هم 
تخریب می کردند و روز به روز بیشتر از پیش به دشمنان جدی هم تبدیل 
می شدند. تا اینکه در یکی از همین درد دل ها تازه داماد در بوستانی کوچک 
مقابل من نشســت و شــروع به غیبت و درد دل کرد. من قدری شنیدم و 
بعد از او اجازه خواستم و همان جا با همسرش تلفنی صحبت کردم و یکی 
دو توصیــه به هر کدام از آن ها داشــتم و بعد هم در یک میهمانی خانگی 
میهمانشــان بودم و از آن به بعد دیگر هیچ کســی از این دو نفر جز خوبی 
و خوشــی ندید و خبر جدال و دعوایی از آن ها به گوش نرســید. تا امروز 
هم اوضاعشان همین است و من با اینکه در سالیان اخیر ندیدمشان، اما از 
صفحات مجازی خبر زندگی خوب و خوششان را دارم و هر بار الحمدللهی 

می گویم و می گذرم.
 من به آن ها یکی دو نکته بیشتر نگفتم که مهم ترینش این بود با همدیگر دعوا 
کنید، ولی اخبار این دعوا را مدیریت کنید. نگذارید پدر و مادرهایتان بفهمند که 
شما با هم دعوا دارید. این از آن قانون های طالیی ازدواج است. وقتی دو جوان به 
هم می رسند خیلی طبیعی است به خاطر هزار و یکی تفاوت که معموالً آدم ها 
دارند با هم دچار تنش شوند و درگیر باشند و این درگیری ها طبیعت هر نوع 
پیوندی از جمله پیوند ازدواج است، اما وقتی از این درگیری ها خبری به خانواده 
و دوستان مخابره می شــود، اتفاق های مهمی می افتد که کوچک ترین آن ها 
جبهه بندی است. مادر عروس که تازه داشته از دیدار قد و باالی دامادش لذت 
می برده ناگهان متوجه می شود این موجود لندهور دخترش را اذیت می کند و 
خیلی طبیعی است خاکریزی تشکیل بدهد تا از نورچشم خودش دفاع کند! 
ولی جالب اســت او در این خاکریز تنها می ماند و دختر بالفاصله با شوهرش 
آشــتی می کند. مادر اما نمی تواند خاکریز خودش را ترک کند، حاال او درگیر 
یک جنگ ابدی شده است، جنگی که اصالً جنگ نبوده است. فقط تفاوت های 
بین عروس و داماد موجب تنش هایی می شود که به مرور حل می شوند، اما تا 
وقتی که این ها حل شوند اگر اخبار این تنش ها مدیریت نشوند خاکریزهایی 
تشکیل می شوند که امکان فلسفی برچیده شدن ندارند! قدیمی ها می گفتند زن 
و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند، بله آن تنش های جزئی اصالً دعوا نیست، 
ولی بیچارگانی که در این ضرب المثل ابلهان نامیده شده اند خاکریزی تشکیل 

داده اند که قابل تخریب نیست.

 مجازآباد
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ورزش
حکم نایب رئیس فدراسیون را بنا داد

»دبیر«،»سوریان« را مدیر کرد

سرمربی پیشین تیم ملی تنیس روی میز در گفت و گو با قدس:

 بزرگ ترین کمپ 
استعدادیابی آسیا را داریم

گفت و گو با سعید رزاقی، پیشکسوت هنری که مهجور مانده است

ریشه »پی نما« در پرده خوانی های عاشوراست

رگبار مرگ در آسمان گوهرشاد
تاریخ حکومت »رضاشــاه« با یک 
نــام مشــهور و - کامــاًل منفور- 
همیشــه همراه بوده اســت، زیرا 
عمیق  جهل هــای  و  نافهمی هــا 
رضاخــان از فرهنــگ عمومــی، 
سیاست و روابط سیاسی خارجی؛ 

انگلیســی های نفت دزد و ویرانگر ســرزمین ایران را بر آن داشــت تا در 
تیم رهبــری »کودتای 1299« یک روزنامه نــگار کارآزموده و باتجربه و 
امتحان پس داده را به سفارت انگلیس داخل کنند و آن را بیخ گوش شاه 
بچسبانند. این آقای روزنامه نگار »سیدضیاء طباطبایی« است که در نقش 

نخست وزیر کودتا در صحنه سیاست ایران، ظاهر می شود.
امــا از همــان روزهای نخســتین، اختالف نظــر و تنازع سیاســی بین 
»ســیدضیاء« و »رضاشاه« که در آن هنگام »سردار سپه« و مالک قدرت 
تسلیحاتی و نظامی کشور بود، شروع و به بحرانی فراگیر تبدیل می شود تا 
اینکه سفارت انگلیس »سیدضیاء« نخست وزیر را قربانی رضاشاه می کند 

و از او می خواهد هر چه سریع تر ایران را ترک کند.
تا ســقوط رضاشاه، ســیدضیاء جرئت نکرد به ســرزمین مادری برگردد. 
روزنامه نگار خدمتگزار ملکه انگلیس، وقتی بزرگ ترین دشــمنش از تخت 
افتاده و در قفس انگلیســی ها گرفتار شــده بود، پس از گذشت 20 سال 
به »وطن« برمی گردد و با جیب هایی که انگلیســی ها آن را پُر کرده اند در 
سعادت آباد تهران ملک بزرگی تهیه می کند و مشغول کشاورزی می شود!

شاید این روزنامه نگار معروف ترین و برجسته ترین دشمن سیاسی رضاشاه 
باشــد و هیچ کس دیگری به اندازه او از اذیــت و کینه ورزی »رضاخان« 
بهره مند نشده باشد! پس جا دارد با قدرت قلم از رقیب سیاسی اش انتقام 
بکشد و دســت به افشاگری و خاطرات لرزاننده بزند. اما »سکوت« پیشه 
می کند و البته این راهبرد »ســکوت« شامل کشــتار مردم و هموطنان 

مشهدی اش در ماجرای گوهرشاد هم می شود.
شــخصیت دیگری کــه باید از او نام برد جناب دانشــمند معروف »ذکاء 
الملک فروغی« است. فروغی که در زمان کشتار مردم بی دفاع در مسجد 
گوهرشــاد نخست وزیر ایران اســت، پس از چندی به خاطر همین قصه  
تلخ و ســیاه دولتش ســقوط می کند و دامادش در شهر مشهد گرفتار و 
به مرگ محکوم می شــود! خودش نیز تا پایان عمر خانه نشینی و سکوت 

اختیار می کند. 
آیا نباید پرسش کرد که شخصیتی همچون فروغی که چهره ای ادب پرور 
و ادبیات دوست از خویش به تاریخ معاصر و فرهنگ ایران ارائه داده است، 
چرا و چگونــه می تواند در برابر بزرگ ترین بی ادبی فرهنگی و سیاســی 
تاریخ یکصد ســاله ایران زمین ســکوت کند و با اینکه از پشــت صحنه  
ســری همه این بی ادبی های خونریزانــه خبر دارد، زبان را الل و گوش را 
کر کند؟ شــاید این دو سیاستمدار معروف و برجســته و نویسنده دوره 
ســیاه حکومت رضاشاه، خیال می کردند که شهر مقدس »مشهد«، خارج 
از ایران زمین اســت و وحشــی گری های رضاخان و حکومت ســر تا سر 
جاهالنه اش به تاریخ فرهنگ و ادب ایران ربطی ندارد و شایسته نگریستن 

و نظر انداختن نیست!
امــا حقیقت تلخ و تلخ تر از هر چه تلخ، این بود که یک »الت« چاقوکش 
بــا رفتار و منش کامل »الت گرایانه«، با پشــتیبانی یک ژنرال پر قدرت 
انگلیسی و سفارت سیاه کار انگلیس، بر تخت حکومت ایران نشانده شده 
بــود. یعنی چاقوی خون ریز خیابانی، رفته بود و به جایش »مسلســل« و 
قدرت شلیک گسترده آمده بود و بدین ترتیب، هیچ قامتی و هیچ چشمی 
نمی توانســت با غرور ایرانی و با سربلندی هویت ایرانی در شهر راه برود و 

اگر راه می رفت شلیک به سوی او حتمی بود!

مادبیو مایگا زیر ذره بین سرخ ها

 زوج مهاجم استقالل 
در پرسپولیس

 گابریل کالدرون ســرمربی پرســپولیس در 
نشســت خبری پس از بازی با سایپا اعالم 
کرد نــام دو بازیکن برزیلی و آفریقایی را 
به باشگاه داده تا یک نفر برای حضور در 
خط حمله این تیم جذب شــود. مهاجم 
آفریقایــی مد نظر کالــدرون مادبیو مایگا 
مهاجم 31 ســاله اهل کشور مالی است که 
فصل گذشــته برای بوریرام تایلند بازی 
کرده و اکنون بازیکن آزاد اســت. این 
مهاجم 185 سانتی متری، 59 بازی 
برای تیم ملی مالــی انجام داده و 13 
گل به ثمر رسانده است که آخرین آن ها 
در ســال 2016 بوده و حدود سه سال به 
تیم ملی دعوت نشده است.مایگا هموطن و 
همسن شیخ دیاباته مهاجم آفریقایی جدید 
استقالل و زوج او در خط حمله تیم ملی مالی 
بوده است. زمانی که دیاباته به عنوان مهاجم 
نوک در ترکیب مالی حضور داشت مایگا 

در پست وینگر چپ بازی...

آن روزها

 سینا واحد

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها

نگاهی به فهرست بلند و باالی هنرمنداِن مهاجر کشورمان

تراژدی  مهاجرت
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ورزش: از زمانی که حمید بنی تمیم بعد از اســتعفای 
رسول خادم به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی انتخاب 
شد، پست نایب رئیسی فدراسیون کشتی خالی بود. بعد از 
برگزاری انتخابات علیرضا دبیر تصمیم خود را برای فعال 
کردن این پست گرفت و حکمی را به نام یکی از قهرمانان 

نامدار کشتی ایران صادر کرد.
حمید سوریان که با کســب 6 مدال طالی جهان و یک 
مدال طالی المپیک پرافتخارترین کشتی گیر ایرانی به 
حساب می آید، بعد از المپیک 2016 ریو که با شکست او 

همراه بود، دیگر به کشتی برنگشت.
او که در این چند سال برای بازگشت به تشک مردد بود، 
در نهایت قید حضور دوباره روی تشک را زد و حاال با یک 
عنوان مدیریتی به کشتی بازگشته است. حمید سوریان 
از این پس به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی فعالیت 
خواهد کرد و از آنجایی که ارتباط نزدیکی هم با علیرضا 

دبیر دارد، می تواند در امور مدیریتی کمک حال او باشد.
حاال به نظر می رسد با حضور دو قهرمان المپیک در رأس 
فدراســیون کشــتی به عنوان رئیس و نایب رئیس این 
رشته روزهای خوبی را در پیش داشته باشد. نکته جالب 
اینجاست که سوریان به عنوان یکی از اسطوره های کشتی 
فرنگی ایران و علیرضا دبیر با چنین عنوانی در کشتی آزاد 
تخصص دارند و می توانند مکمل های خوبی برای اداره 

فدراسیون کشتی شوند.
این نخستین تجربه مدیریتی حمید سوریان خواهد بود 
و با این انتصاب حاال تیم مدیریتی فدراســیون کشتی 
چهره جوانی به خود می گیــرد و باید منتظر بود تا این 
نیروی جوانی چرخ کشــتی ایران را خیلی تندتر از قبل 

بچرخاند.

دریافت حکم از بنا
در مراسم معارفه حمید سوریان به عنوان 

نایب رئیس فدراسیون کشتی یکی از 
نکات جالــب و قابل توجه برخورد 

محمد بنا با شــاگرد سابق خود 
بود.

سوریان که تا دو، سه سال 
قبــل روی تشــک با 

مربیگــری محمد 
بنا برای کســب 
طالی  مــدال 
جهان و المپیک 

می جنگید، حاال با دریافت حکم نایب رئیسی در واقع باید 
روی کار استاد خود نظارت کند.

بنا که از این انتصاب در فدراســیون کشتی خوشحال به 
نظر می رسید، حکم حمید سوریان را به او اهدا و برایش 

آرزوی موفقیت کرد.

دبیر: با ١٠ نفر توانستیم حمید را راضی کنیم
رئیس فدراسیون کشتی گفت: حمید سوریان افتخار داد 
به ما که قبول کرد نایب رئیس باشد. او خیلی به من فشار 
آورد که حضور در انتخابات را بپذیرم اما وقتی پذیرفتم 
همان حرف هایی که حمید به من می زد را من به خودش 
زدم. البته قبول نمی کرد اما چهارشنبه با حضور 10 نفر 

توانستیم او را راضی کنیم.
وی همچنین به اختیارات حمید سوریان به عنوان نایب 
رئیس فدراسیون اشاره کرد و گفت: حمید به اندازه من 
اختیارات دارد. حرف من حرف حمید هست و تصمیماتی 

که حمید بگیرد انگار که من گرفته ام.
دبیر بار دیگر بــا تمجید از پرافتخارترین کشــتی گیر 
ایرانی گفت: حمید ســوریان می تواند وزیر و یا نماینده 
مجلس باشــد. چرا نباشد؟ چرا 
باید قهرمانان کشــتی رو 
محــدود کــرد. حمید 
در کشــتی دنیــا یک 
نابغه اســت که آمده 
تجربیاتش را رایگان 
در اختیــار کشــتی 
بگذارد همه مربیان در 
رده های مختلف باید از 

او استفاده کنند.

حمیدرضا خداشناس: کاظم مستحقی راد متولد 1۳۵1 
دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مدرک بین المللی مربیگری و 
مدرک داوری ملی در تنیس روی میز است. وی سابقه عضویت 
در تیم های ملی جوانان، امید بزرگساالن در کارنامه خود دارد 
و در همه رده های سنی نیز سکان هدایت تیم ملی را برعهده 
داشته است و افتخارات زیادی در همه این دوران کسب کرده 
است. با سرمربی ســابق تیم ملی و رئیس هیئت تنیس روی 
میز استان خراســان رضوی گفت  و گویی انجام دادیم که در 

ادامه می خوانید.

قولم را عملی کردم 
 مستحقی راد درباره قولی که در زمان انتخابات ریاست هیئت 
داده بود گفت: با هدف کمک به این رشته و سرمایه گذاری در 
رده های پایه وارد این گود شــدم و از بدو ورودم همه تمرکزم 
را بر روی این موضوع گذاشــتم. با تشکیل تیم استعدادیاب 
به شناسایی و پرورش اســتعدادهای این رشته پرداختیم و 
برای نخستین بار بود که در رده سنی پایه ۴-۹ سال جشنواره 
آموزشی و استعدادیابی برای تنیس روی میز برگزارکردیم و 
خوشبختانه در پایان این جشنواره کودکان برای ادامه فعالیت 
در رشته تنیس روی میز عالقه مند و اعالم آمادگی کردند که این 
موضوع ما را به پشتوانه 
سازی برای تیم ملی 
امیدوار کرد. زمان 
ورودم به هیئت 
بــه نوعــی با 
کمبود بازیکن 
در رده هــای 
پایــه مواجه 
بودیم ولی اکنون 
پس از چند سال 

نفراتی چون محمد بذری، مبیــن راعی مقدم، محمدپرهام 
گلستانی، نگین وفایی پور، یکتا ادیبیان، کوثر احدیان و آرتینا 
جاوید و... را داریم که در سطح کشور مطرح هستند و با کمی 

توجه در آینده بیشتر از این ها خواهید شنید.

بزرگ ترین کمپ استعدادیابی آسیا
مستحقی در ادامه به کمپ استعدادیابی ثامن االئمه)ع( اشاره 
کرد و گفت: تا چند سال پیش بزر گ ترین آرزویمان داشتن یک 
سالن مجزا برای این رشته ورزشی بود، که حاال با پیگیری های 
بنده و دوستانمان در هیئت و مساعدت مدیرکل تربیت بدنی 
استان صاحب بزرگ ترین کمپ استعدادیابی آسیا هستیم که 
اگر سالن های آن تجهیز شود و خوابگاه هایش نیز به طور کامل 
ساخته شود، به یک کمپ بین المللی تبدیل خواهد شد که 

می تواند میزبان اردوهای تیم ملی هم باشد. 

اشتری می تواند تاریخ سازی کند
سرمربی ســابق تیم ملی تنیس روی میز ظرفیت این رشته 
ورزشــی را در بین بانوان استان باال دانســت و متذکر شد: 
دختران با استعدادی در این رشــته ورزشی وجود دارند که 
دنبال شناسایی و پرورش آن ها هستیم. وجود خانم مهشید 
اشتری در استان خراسان رضوی به نوعی سبب میل و رغبت 
دختران نوجوان به سمت این رشته شده است. اشتری می تواند 
تاریخ سازی کند و برای نخستین بار استانمان در این رشته 
ورزشی در المپیک صاحب نماینده شویم. با توجه به شناختی 

که از خانم اشتری دارم المپیک دور از ذهن نیست. 

لژیونر شدن برادران عالمیان اتفاق بزرگی است
کاظم مستحقی که زمانی در تیم ملی سرمربی نوابغ تیم ملی 
تنیس یعنی نیما و نوشاد عالمیان بوده است در مورد لژیونر 
شدن آن ها می گوید: این دو برادر واقعاً جزو ورزشکاران حرفه ای 
و با اخالق کشورمان هستند. بی شــک لژیونر شدن برادران 
عالمیان اتفاق بزرگی است که با حضور در بین بهترین بازیکنان 
دنیا و کسب تجربه می تواند کمک بزرگی به تنیس روی میز 
کشورمان کند. از سوی دیگر خانم اشتری نیز از ترکیه 

پیشنهاد دارد که هنوز پاسخ نداده است.
کاظم مستحقی در پایان ضمن تشــکر از رؤسای 
هیئت های ورزشی اســتان، از زحمات مهندس 
ریاحی مدیرعامل برق خراسان به خاطر امکاناتی 
که در اختیار هیئت قرار داده اند و همچنین 
آقای فتاحی، مدیرکل تربیت بدنی اســتان 
که در راه رسیدن به اهدافشان به هیئت همه 

جوره کمک کرده اند قدردانی کرد.

حکم نایب رئیس فدراسیون را بنا داد

»دبیر«،»سوریان« را مدیر کرد
سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میز در گفت و گو با قدس:

 بزرگ ترین کمپ استعدادیابی آسیا   را داریم

شماره ۱۰ بی اثر رفت!
ورزش: بازیکن فصل گذشته پرسپولیس با نظر سرمربی تیم از لیست سرخپوشان پایتخت 
کنار گذاشته شد. مهدی شریفی که برای 116 دقیقه2/۵ میلیارد قرارداد داشت در فصل 
پیش رو، سرخپوشان ایران را همراهی نمی کند. شریفی با توجه به نظر سرمربی تیم، از 
جمع همبازیان خداحافظی کرد.وی در ارتباط با وضعیت خود و آینده حرفه ایش با باشگاه 
مذاکره خواهد داشت.گابریل کالدرون در حالی اسم شریفی را از لیست سرخپوشان کنار 
گذاشت که پیش از این سروش رفیعی و شایان مصلح را ازلیست پرسپولیس خارج کرده 

بود. شریفی در پرسپولیس شماره 10 را برتن کرد، اما هیچ اثری برای این تیم نداشت.

تاکید وزارت ورزش به باشگاه استقالل
مطالبات پادوانی باید پرداخت شود

ورزش: پادوانی بازیکن وزارت ورزش نیست که ما در مجموعه وزارتخانه بخواهیم 
مطالباتش را پرداخت کنیم با این حال پیگیر وضعیت وی بوده و هستیم. حتی خود 
من یکبار به عیادت او رفتم. حاال هم موضوع مطالباتش را پیگیری می کنیم تا بتواند 
به حق و حقوقش برسد. پادوانی بازیکن استقالل است و مطالباتش باید توسط این 
باشگاه پرداخت شود. به مسئوالن استقالل اعالم کرده ایم که هرآنچه نسبت به این 

بازیکن در تعهدات باشگاه بوده باید اجرایی و پرداخت شود.

عدم تمایل چشمی برای حضور در االهلی
ورزش: باشــگاه االهلی قطــر در هفته های اخیر چنــد بار با روزبه چشــمی و 
مدیربرنامه های این بازیکن مذاکره کرد و حتی با اکثر خواســته های این بازیکن 

موافق شد، ولی چشمی قصد ندارد فوتبالش را در لیگ قطر ادامه دهد.
چشمی به تازگی به مسئوالن باشــگاه االهلی گفته است که می خواهد فوتبالش 
را در اروپا ادامــه دهد و تمایلی برای حضــور در لیگ قطر نــدارد. در ظاهر چند 
 پیشــنهاد اروپایی به چشــمی رســیده و این بازیکن درصدد حضور در فوتبال 

اروپاست.

تمجید مدرس فیفا از فغانی
ورزش: محمدصالح ســوبخیدین مدرس داوری فیفا در حاشیه مراسم افتتاحیه دوره 
توجیهی پیش فصل داوران و کمک داوران لیگ برتر فوتبال با تأکید بر اینکه در ایران سطح 
داوری باال است، افزود: علیرضا فغانی داوری است که به قله های داوری دنیا فکر می کند و 
زمانی که می خواهد به آنجا برسد تمرین، تمرین و تمرین می کند و با تحمل سختی ها به 
آن جایگاه می رسد. داوران با استعداد ایرانی برای پیش گرفتن از فغانی کار سختی دارند و 
اگر می خواهند مانند او باشند باید از همین امروز شروع کنند. مانند فغانی واقعاً در سطح 

آسیا نداریم که بتواند به این خوبی در جام جهانی قضاوت کند.

 ورزش: گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس در نشست 
خبری پس از بازی با سایپا اعالم کرد نام دو بازیکن برزیلی 
و آفریقایی را به باشــگاه داده تا یک نفر برای حضور در خط 
حمله این تیم جذب شود. مهاجم آفریقایی مد نظر کالدرون 
مادبیو مایگا مهاجم ۳1 ساله اهل کشور مالی است که فصل 
گذشته برای بوریرام تایلند بازی کرده و اکنون بازیکن آزاد 
است. این مهاجم 18۵ ســانتی متری، ۵۹ بازی برای تیم 
ملی مالی انجام داده و 1۳ گل به ثمر رسانده است که آخرین 
آن ها در سال 2016 بوده و حدود ۳ سال است به تیم ملی 

دعوت نشده است.

زوج دیاباته
مایگا هم وطن و هم سن شیخ دیاباته مهاجم آفریقایی جدید 
استقالل و زوج او در خط حمله تیم ملی مالی بوده است. زمانی 
که دیاباته به عنوان مهاجم نوک در ترکیب مالی حضور داشت 
مایگا در پست وینگر چپ بازی می کرد و آخرین بازی ملی هر 
دوی آن ها هم به سال 2016 برمی گردد. این مهاجم چپ پا 

با تکنیک و سرعتی که دارد قابلیت بازی در نوک حمله و 
وینگر چپ و راست را دارد و بهترین دوران بازی هایش 

را در لیگ فرانسه تجربه کرده است.

بین انگلیس و فرانسه
مادیبو فوتبال باشگاهی خود را در 
لیگ های مالی و مراکش آغاز کرده 
و پس از آن راهی لومان فرانســه 
شد و ســه فصل برای این تیم 
بازی کرد. سوشو مقصد بعدی 
مهاجم مالیایی بــود و پس از 
درخشش با پیراهن سوشو در 
لیگ فرانسه  و زدن 2۴ گل برای 
این تیم در دو فصل، گران ترین 
انتقالــش را تجربه کــرد و در 
ســال 2012 با 6 میلیون یورو 
 راهی وستهام در لیگ انگلیس 
شد.دو فصل حضور در انگلیس 

بــا 6 گل زده در ۳8 بازی در 
رقابت های مختلف برای 

مادیبو چندان موفقیت 
آمیز نبود و پس از آن 
ابتدا به کویینز پارک 
رنجرز قــرض داده 
شــده و ســپس با 

قرارداد قرضی به لیگ فرانسه بازگشت و در فصل 201۵-
201۴ در ترکیب متز بــا ۹ گل در 2۵ بازی روزهای خوب 
خودش را تا حدودی تکرار کرد.مایگا پس از پایان مدت حضور 
قرضی در متز در سال 201۵ بار دیگر یک نیم فصل به وستهام 

برگشت و در ۳ بازی تنها 1 گل زد.

در مسیر خاورمیانه
 متز و وستهام آخرین باشگاه های اروپایی مایگا بودند و این 
مهاجم پس از آن راهی خاورمیانه شد و بازی در تیم های النصر 

عربستان و االتحاد و عجمان امارات را تجربه کرد.
۵ گل و ۳ پاس گل برای النصر عربستان در 1۹ بازی، ۹ گل 
و 2 پاس گل برای االتحاد امــارات در 2۳ بازی و 10 گل و 2 
پاس گل در 1۹ بازی برای عجمان در امارات حاصل کار او در 
لیگ های عربی بود. مایگا پس از یک و نیم فصل حضور در 
عجمان دی ماه گذشته راهی بوریرام شد و با 1 گل در ۳ بازی 
ضعیف ترین عملکرد دوران بازی  خود را به نمایش گذاشت 
و پس از فسخ قراردادش با بوریرارم در فروردین 

امسال تاکنون بدون تیم بوده است. 

گزینه های دیگر
سرخ ها گزینه های دیگری را نیز مدنظر 
قرار داده  بودند که نرمین هاســکیچ، 
آقای گل لیگ صربستان به عنوان گزینۀ 
اصلی بود اما باشگاه رادنیچکی مخالفت 
خود را با جدایی مهاجم بوسنیایی اش اعالم 
کرد. گفته می شود گابریل کالدرون، اصرار 
زیادی برای جذب فرانکو دی سانتو، 
مهاجم آرژانتینی فصل گذشــتۀ 
رایووایکانو هــم دارد. این بازیکن 
ســابقۀ بازی در تیم هــای بزرگی 
چون چلسی، وردربرمن و شالکه را 

در کارنامه دارد.
شنیده ها حاکی از این است که مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس هم در حال مذاکره با 
مدیربرنامۀ دی ســانتو هستند و در صورت 
توافق مالی، بعید نیست این بازیکن تا آخر 
هفتۀ جاری راهی تهران شود. البته موضوع 
مبلغ قرارداد یکی از مشــکالت باشــگاه 
پرسپولیس است و آنها در تالش هستند 
تا بازیکنی را به جمع خود اضافه کنند 
که از نظر مالی بتواننــد با او به توافق 

برسند.

امیرمحمد ســلطان پور: با اینکه بازی رئال مادرید و 
اتلتیکومادرید همیشه و در هر شــکلی که برگزار شود، 
جذابیت های خاص خود را دارد اما بسیاری از تماشاگران 
حاضر در ورزشــگاه ِمت الیف در شهر نیویورک بیشتر از 
آنکه به تورنمنت تدارکاتی »جام قهرمانان بین المللی« 
اهمیت دهند برای تماشــای داغ ترین استعداد نوجوان 
فوتبالی جهان یعنی ژوا فلیکس آمده بودند. خرید 126 
میلیون یورویی جدید روخی بالنکو آن ها را ناامید کرد و 
با زدن یک گل و تأثیرگــذاری در چند گل دیگر باالتر از 
دیگو کاســتا که چهار گل به تنهایی به ثمر رسانده بود 
جایزه بهترین بازیکن پیروزی کوبنده 7-۳ مقابل رئال را 
بدست آورد. در زیر پرسش و پاسخ های جالب هواداران 
فوتبال از این ستاره پرتغالی آینده فوتبال جهان را با هم 

مرور می کنیم:

در اتلتیکو شماره مشــهور و تاریخی این باشگاه 
یعنی هفت را به تن خواهی کرد؛ احساست در این 

مورد چیست؟
آنچنان برایم فرقی نمی کند. زیباست که شماره ای که از 
طرف باشگاه به من رسیده توسط بزرگان دیگری به تن 
شده اما برای من شماره ای که پشت پیراهنم وجود دارد 

اهمیت خاصی ندارد.

آیا کریستیانو رونالدو تاکنون به تو نصیحتی کرده 
است؟

بله او بســیار نصیحت می کند. بخصوص این نصیحت ها 
درنخستین بازی ملی من بیشــتر بود جایی که او مدام 
به من می گفت چگونه آرام باشم و بر انجام فوتبال خودم 

متمرکز شوم.

بیشــتر از همه منتظر بازی کردن در 
مقابل چــه بازیکنی در فصل 

آینده اللیگا هستی؟
ادن هــازارد! او یکــی از 
بزرگ تریــن الگوهــای من 
در زمان کودکــی و نوجوانی 
بود که بازی هایش را تماشــا 

می کردم و اکنون واقعاً دوست 
دارم کــه در مقابلــش به میدان 

بروم. البته من بیشــتر از همه کاکا 
را دنبال می کردم و می خواســتم 

شبیه به او بشوم.

خارج از سوپرلیگ 
پرتغال و اللیگا، در 
دیگری  لیگ  چه 
دوست داری بازی 

کنی؟
لیگ برتــر انگلیس را 
ترجیح می دهم. مسلماً 
این لیگ سختی ها و 

جذابیت های خاص خود 
را دارد که کمتر بازیکنی 

است که عالقه مند نباشد 
تجربه بازی کــردن در آن را به 

دست بیاورد.

کدام بازی کامپیوتری را ترجیح 
می دهی؟ FIFA یا PES؟ و فکر 
می کنی امتیــاز توانایی هایت 
باید در نسخه بعدی این بازی 

چند باشد؟

من بازی فیفا را ترجیح می دهم و معموالً هم به تنهایی به 
بازی می پردازم. البته از شماره اخیر بازی آنچنان خوشم 
نیامد و بازی های سبک دیگری مثل فورت نایت را انجام 
می دادم. به نظرم امتیاز 8۵ برای فیفا 20 می تواند برای 

من مناسب باشد!

اگر می توانستی با سه نفر شام بخوری، انتخاب تو 
چه کسانی بودند؟

نیمار، لبران جیمز، بن سیمونز )ستاره جوان بسکتبال(.

بزرگ ترین نقطه ضعفت چیســت و قصد داری با 
پولی که از حقوق باالیت در می آوری چه کار کنی؟

بزرگ ترین نقطه ضعف من یک راز است که قصد ندارم 
آن را بگویم. در مورد پول هم من هنوز چیزی از اتلتیکو 

نگرفتم!

چگونه پاســخ مربیانت که می گفتند تو بسیار 
کوچک اندامی و به درد فوتبــال نمی خوری را 

دادی؟
من فقط به تالشــم ادامه دادم و فقط بــه افرادی گوش 
می کنم که بهترین ها را برایم می خواهند. تالش، تالش و 

تالش تنها عامل موفقیت می تواند باشد.

نظرت در مورد کار کردن با دیگو سیمئونه چیست؟
مســلماً تجربه عالی خواهد بود. او یکی از بهترین مربیان 
جهان است و مسلماً چیزهای زیادی از او یاد خواهم گرفت.

دوست داری با چه مدافعی روبه رو شوی؟
دوســت دارم با مدافعی روبه رو شــوم که دریبل زدنش 
سخت باشد. پس انتخاب من ویرجیل فن دایک مدافع 

لیورپول است.

ترکیب منتخب۱۱ نفره تو چه کسانی هستند؟
دخه آ، دنی آلوز، فن دایک، مارسلو، اینیستا، ژاوی، 

رونالدینیو، مسی، رونالدو، نیمار، کاکا.

اگر بین برنده شدن توپ طال، قهرمانی اللیگا 
و لیگ قهرمانان در یک فصل و یا قهرمانی جام 
جهانی در همان سال حق انتخاب داشته باشی، 

انتخاب تو کدام است؟
مسلماً برنده شــدن توپ طال و، 
قهرمانــی اللیــگا و لیــگ 
قهرمانان در یک فصل را 

انتخاب می کنم.

خرید تــو با رقم 
انجام  سنگینی 
آیا  گرفــت؛ 
فشــاری بر 
خود احساس 

می کنی؟
هیــچ  مــن 
مشــکلی با رقم 
پرداخت شده برای 
خریــدم نــدارم و به آن 

اهمیت نمی دهم.
اما مســلماً توقعــات از من 
زیادتر از قبل اســت و این 
شغل من است که بتوانم 
در کنار فوتبال بر چنین 
فشــارهایی نیــز پیروز 

شوم.

سینا حسینی : با وجود اینکه رئیس فدراسیون فوتبال در گفت 
و گو با نمایندگان رسانه های گروهی از ضرورت استانداردسازی 
ورزشگاه ها برای شروع رقابت های لیگ برتر خبر داد و تاکید کرد 
تا وقتی ورزشگاه ها استاندارد نشوند لیگ شروع نمی شود برخی 
مدیران استادیوم ها مدعی شدند که گزینه ایجاد سامانه فروش 
بلیت اینترنتی از الزامات سازمان لیگ خارج شده اما مابقی موارد 
در دستور کار قرار دارد از این رو تجهیز ورزشگاه ها به گیت های 
کنترل و فروش بلیت اینترنتی در حال حاضر در هاله ای از ابهام 
قرار دارد چون امکان راه اندازی این ســامانه در این مدت زمان 

کوتاه وجود ندارد.
در حال حاضر تنها ورزشگاه مجهز به این سامانه ورزشگاه بزرگ 

آزادی است که با وجود نصب گیت های کنترل بلیت الکترونیکی 
امکان بهره برداری از آن وجود ندارد، چون نرم افزارمناسبی برای 

کنترل افراد بر اساس شماره ملی وجود ندارد.
اظهارات مدیران ورزشگاه های کشور در حال حاضر نشان می دهد 
مشکلی برای فروش بلیت اینترنتی وجود ندارد اما مسئله کلیدی و 
دردسرساز موضوع کنترل هویت افراد است که در حال حاضر هیچ 
نرم افزاری در این خصوص طراحی نشده به همین دلیل آن ها در 
گفت و گو با مجریان برگزاری مسابقات آشکارا اعالم کردند چنین 
اتفاقی رخ نخواهد داد مگر اینکه سامانه ای مشترک طراحی شود 

که قابلیت ایجاد چنین فاکتوری را داشته باشد.
آخرین بررسی ها نشــان می دهد، ورزشگاه شهدای فوالد اهواز، 

امام رضا)ع( مشهد، نقش جهان اصفهان، یادگار امام تبریزو آزادی 
تهران خود را برای برگزاری مسابقات لیگ آماده کردند و منتظرند 
یک ســامانه فروش بلیت الکترونیکی واحد به تایید مدیران این 
چند ورزشگاه بزرگ برسد تا با خریداری آن معضل به وجود آمده 

را مدیریت کنند . 
گویا چند شــرکت دانش بنیان آمادگی خود را بــرای ایجاد این 
سامانه اعالم کردند که قرار اســت ظرف روزهای آینده مدیران 
ورزشگاه امام رضا)ع( با آن ها مذاکرات الزم را انجام دهند تا این 
ورزشگاه برای نخستین بار در کشور به این سامانه مجهز شود تا 
بعد از آن سایر ورزشگاه با الگو گرفتن از این روش به دنبال تجهیز 

ورزشگاه خود باشند.

ورزش: یحیــی گل محمــدی در خصــوص شــرایط تیم 
شهرخودرو خراســان اظهار کرد: متاسفانه زیاد شرایط تیم 
خوب نیست، توقع داشــتیم وقتی به این مقطع می رسیم 
شرایط بهتری از لحاظ جسمانی و امکانات داشته باشیم، اما 

متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: مــا بــراي برگــزاري اردوي 12 روزه در ترکیه 
برنامه ریزي کرده بودیم که خود هم متوجه نشــدم چرا به 
یکباره این اردو لغو شد. بعد از لغو این اردو ما به زحمت از چند 
تیم دعوت کردیم تا به مشهد بیایند تا با آن ها بازي دوستانه 
برگزار کنیم اما متاسفانه ما نتوانستیم میزباني خوب داشته 
باشیم و در شرایطي که به آن ها گفته بودیم در ورزشگاه امام 

رضا)ع( یا ثامن االئمه بازي ها را برگزار مي کنیم اما در کمپ 
منزل آباد که شرایط خوبي ندارد با آن ها بازي کردیم..

گل محمدی با اشــاره به شــعارهایی که در حمایت از تنها 
نماینده خراسان توسط مسئوالن داده می شد، گفت: بارها 
گفتند حمایت می کنند اما متاسفانه وعده وعیدهای زیادی 
که پس از آسیایی شدن دادند، هیچ یک عملی نشد. شهردار 
مشهد به ما گفت مجسمه تان را مي سازیم و حتي در بازي 
آخر قول پرداخت پاداش را داد و قــول هایي دیگر که هیچ 
یک محقق نشد و از سوی دیگر، متاسفانه نشد اردوی خوبی 
برگزار کنیم اگر قرار باشد این عدم حمایت ها ادامه دار باشد، 

به مشکالت بزرگ تری برمی خوریم.

مدیران استادیوم امام رضا)ع( با چند شرکت دانش بنیان وارد مذاکره شدند

نصب سامانه فروش بلیت الکترونیکی در مشهد
گل محمدی:

شرایط »شهرخودرو« خوب نیست

منهای فوتبالضد  حمله

 نوجوانان آزادکار
به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی جهان

ورزش: رقابت های کشــتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان در سال 
201۹ از روز دوشنبه در صوفیه بلغارستان آغاز می شود که تیم ملی 
نوجوانان ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی سال گذشته، راهی این 

رقابت ها می شود.
ســال قبل این تیم با هدایت غالمرضا محمدی صاحب چهار مدال 
طال و سه مدال برنز شــد و به عنوان قهرمانی جهان دست یافت و 
حاال شاگردان امیر توکلیان که با هفت طال، یک نقره و یک برنز در 
10 وزن مقتدرانه قهرمان آسیا شــده اند، باید برای دفاع از عنوان 
قهرمانی جهان در صوفیه به میدان بروند که البته کار بسیار دشواری 

خواهد بود. 
ترکیب تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان در مسابقات جهانی 201۹ 

صوفیه:
۴۵ کیلوگرم: علی عرب )قهرمان نوجوانان آسیا 201۹(

۴8 کیلوگرم: رحمــان عموزاد  )قهرمان نوجوانان آســیا 2018 و 
201۹، قهرمان نوجوانان جهان 2018(

۵1 کیلوگرم: علی قلی زادگان )قهرمان نوجوانان آسیا 201۹(
۵۵ کیلوگرم: مهدی ویسی )برنز نوجوانان آسیا 2017 و 201۹(

60 کیلوگرم: عرفان الهی )نقره نوجوانان آسیا 201۹(
6۵ کیلوگرم: امیرحسین متقی )طالی نوجوانان آسیا 201۹(

71 کیلوگرم: ابوالفضل ولی پور
80 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور )طالی نوجوانان آسیا 201۹(

۹2 کیلوگرم: سهیل یوسفی )طالی نوجوانان آسیا 201۹(
110 کیلوگرم: ساالر حبیبی )طالی نوجوانان آسیا 201۹(

درخشش تکواندوکاران در اردن
ورزش: سه عضو تیم ملی تکواندو ایران در رقابت های بین المللی 
اردن با کســب یک نشــان طال و دو نقره به کار خود پایان دادند. 
این دوره از مســابقات تحت عنوان »جام الحسن« و با حضور 867 

تکواندوکار در امان آغاز شد. 
تیم ملی ایران در سه وزن نمایندگان خود را به این مسابقات اعزام 
کرده بود که آرمین هادی پور در وزن ۵8- کیلوگرم به نشــان طال 
دست یافت. فرزان عاشورزاده در وزن 6۳- کیلوگرم و سجاد مردانی 
در 87+ کیلوگرم نیز با شکســت در مبارزه نهایی موفق به کســب 

مدال نقره شدند.

 واکنش مرادی به استفاده از سلیمی:
آیا در فوتبال همه سرمربی می شوند؟

ورزش: رئیس فدراسیون وزنه برداری در مورد اینکه گفته شده از 
سوی وزارت ورزش  و کمیته ملی المپیک از او خواسته اند سمتی را 
برای بهداد سلیمی در فدراسیون در نظر بگیرد، تصریح کرد: به هیچ 
عنوان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دخالتی در سیاست های 

کالن فدراسیون ندارند.
 این شــایعه را تکذیب می کنم. قباًل پیشنهاداتی به صورت متقابل 
داده  شــده و فکر نمی کنم دیگر بیشــتر از این زمان نیاز باشد. در 
رشته های ورزشــی دیگر مثاًل فوتبال آیا همه رئیس فدراسیون و 
یا سرمربی و مربی تیم ملی می شــوند؟ بلکه هر کسی در هر قالبی 
کمک می کند و کمک حال آن  رشته ورزشی که برایش عرق دارد، 
می شــود. فکر می کنم باید از خود گذشــتگی محور و شرط اصلی 

همکاریهایمان باشد.

تفتیان: وزارت و کمیته به حواشی 
دوومیدانی ورود کنند

ورزش: دونده ســرعتی ایران می گوید: فدراســیون دوومیدانی با 
حواشی زیادی رو به رو اســت که باید کمیته ملی المپیک و وزارت 

ورزش به آن نظارت کنند.
حسن تفتیان در مورد شرایط تمرینی اش اظهار کرد: مربی ام را که 
انتخاب کردم و اونتانون فرانسوی است، یعنی تا المپیک باید او مربی 
ام باشد. من تا المپیک با هیچ مربی دیگری کار نخواهم کرد. تفتیان 
گفت:  من تقریباً یک سال اســت که با هزینه شخصی کار می کنم 
و فدراسیون هیچ حمایتی از من نداشته است. جز احسان حدادی 
همه ورزشکاران رها شدند و هیچ ورزشکاری هیچ برنامه ای ندارد. 
امیدوارم واقعاً از ســوی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش روی 

فدراسیون دوومیدانی نظارت شود. 

مادبیو مایگا زیر ذره بین سرخ ها

زوج مهاجم استقالل در پرسپولیس
پرسش و پاسخ با »فلیکس« داغ ترین استعداد نوجوان جهان فوتبال

اهمیتی به قیمت 126 میلیونی ام نمی دهم!  پایان کار خطیر در استقالل!
ورزش: علی خطیر معاون ورزشــی اســتقالل چندبار به دلیل آنچه 
مشکالت خانوادگی خوانده بود از ســمت خود استعفا کرد که هربار با 
مخالفت مدیرعامل باشگاه روبرو شد. اما علی خطیر برای آخرین بار هفته 
گذشته بار دیگر از سمت خود استعفا کرد که ظاهرا این بار این موضوع 
با موافقت امیرحسین فتحی روبرو شده است.امیرحسین فتحی در این 
باره گفت: خانواده ایشان در خارج از کشور هستند و خودتان می دانید 
دوری از خانواده بسیار سخت است. این بار استعفای ایشان خیلی جدی 
تر بود و من فکر می کنم با توجه به مشــکالتی که دارند علی رغم میل 

باطنی ام ناچار هستم با استعفای ایشان موافقت کنم. 

بازگشت کریمی به جمع آبی ها
ورزش: محسن کریمی مهاجم جوان تیم استقالل قبل از سفر این تیم به 
کشور ترکیه برای ادامه همکاری با مسئوالن این باشگاه به توافق نرسید و 
جدایی اش را از جمع آبی پوشــان اعالم کرد اما ظاهراً شرایطی به گونه ای 
است که احتمال بازگشــت این بازیکن به استقالل وجود دارد.کریمی که 
از نظر فنی مورد تأیید استراماچونی است مذاکراتی را با مسئوالن باشگاه 
استقالل انجام داده و این احتمال وجود دارد که کریمی امروز و فردا دوباره 
به استقالل برگردد.این در حالی است که استقاللی ها در حال مذاکره با علی 
کریمی هستند و در صورتی که پیش قرارداد این بازیکن را تهیه کنند او هم به 

جمع استقاللی ها بازخواهد گشت.

اردوی شاگردان مجیدی در بالتکلیفی
ورزش: براساس برنامه ای که از قبل برای تیم امید در نظر گرفته شده 
بود در مرداد ملی پوشــان امید یک اردو باید داشته باشند اما به دلیل 
نامشخص بودن زمان شروع لیگ برتر برپایی اردوی امیدها هم نامشخص 
است.کادرفنی تیم امید به دلیل اینکه ممکن است سازمان لیگ هر آن 
تاریخ شروع لیگ را مشخص کند از اعالم اسامی برای اردوی مرداد در 

حال حاضر خودداری کرده است. 
آن ها معتقد هستند ممکن است با شروع اردو تاریخ لیگ هم مشخص شود 
و باشگاه ها در این شرایط سخت بازیکن به اردویی که در روزهای فیفا نیست 

می دهند.از سویی وضعیت کادرفنی تیم امید هم هنوز مشخص نیست. 

فغانی: فوتبال و داوری ما با هم سنخیت دارند
ورزش: علیرضا فغانی در حاشــیه کالس توجیهــی داوران فوتبال در 
واکنش به این مسئله که داوران فصل پرحاشیه ای را پشت سر گذاشتند 
و آیا در فصل جدید شرایط بهتر خواهد شد یا نه، اظهار داشت: به نظرم 
اصول داوری فرق نکرده است. ما هم چه از نظر فوتبالی و چه از نظر داوری 
خیلی فرق نکرده ایم، اما هر سال می گویند فصل قبل خیلی خوب نبوده 
است. به نظرم همه چیز ما با همدیگر همخوانی دارد و فوتبال و داوری 

ما با هم سنخیت دارند.

نتیجه سوپرجام همچنان در ابهام
ورزش: دادگاه بین المللی ورزش قرار بود دیروز رأی نهایی خود را در خصوص 
شکایت باشگاه استقالل تهران از سازمان لیگ فوتبال و باشگاه پرسپولیس 
بابت سوپرجام سال 1۳۹7 صادر کند.مسئوالن دادگاه CAS پس از بررسی 
دوباره این پرونده نامه ای را به باشگاه های استقالل و پرسپولیس ارسال و 
اعالم کردند این پرونده دارای پیچیدگی هایی است که نیاز به بررسی همه 
جانبه دارد.دادگاه بین المللی ورزش بار دیگر رسیدگی به اعالم رأی سازمان 
لیگ فوتبال مبنی بر پیروزی سه بر صفر پرسپولیس مقابل استقالل تهران 
به دلیل عدم حضور آبی پوشان پایتخت در زمین مسابقه که منجر به کسب 
سوپرجام فوتبال برای باشگاه پرسپولیس شد را شامل قانون R۵۹ دانست.

طبق این ماده قانون رسیدگی به شکایت تیم های ورزشی در صورتی که یک 
پرونده دارای ابعاد گسترده باشگاهی و ملی باشد نیازمند زمان بیشتر برای 

رسیدگی است.

 گزینه خارجی مد نظر استقالل 
ممنوع الخروج است!

ورزش: بعد از جدایی طارق همام هافبک عراقی آبی پوشان، از »صفا هادی« 
دیگر هافبک تیم ملی عراق به عنوان گزینه جانشینی این بازیکن یاد می شد 
که البته این موضوع ممکن نشد.صفا هادی که در خدمت تیم الزورا عراق 
است، بنا به دالیلی مدتی است که از کشور عراق ممنوع الخروج است و به 
همین دلیل امکان حضور او در هیچ تیم غیر عراقی وجود ندارد.این ملی پوش 
عراقی حتی در جریان لیگ قهرمانان آسیا هم نتوانست الزورا را در دیدارهای 

خارج از عراق همراهی کند.

آگهى فقدان سند مالكيت
ــدن سند مالكيت ملك مورد  ــكرى ناركى با وكالت ازحميد رضا تاجيك خاوه بااعالم مفقود ش خانم زهرا ش
ــماره يكتا 139802151266009727 وشماره  ــده ذيل ش ــهاديه گواهى امضاءش ــليم استش آگهى وبا تس
ــوا و طى درخواست وارده139885601046 ــناد رسمى شماره4 پيش ترتيب9727 مورخ 98/4/20 دفتراس

ــند مالكيت تك برگى رانموده است كه مراتب دراجراى  0002381مورخ98/4/20 تقاضاى صدورالمثنى س
ــام خانوادگى : حميد رضا تاجيك خاوه2.  ــرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ون ماده120آيين نامه قانون ثبت بش
ميزان مالكيت : ششدانگ 3. شماره پالك : 4213فرعى از158* اصلى مفروزازپالك517* محل وقوع: واقع 
دربخش بهنام سوخته پيشوا 5. علت ازبين رفتن : مفقود شدن به دليل جابجايى دراسباب كشى 6. خالصه 
ــاحت62/14مترمربع قطعه9تفكيكى  ــه دوم به مس ــتگاه آپارتمان طبق ــدانگ يكدس وضعيت مالكيت : شش
ــا تاجيك خاوه فرزند عبدا...  ــارى قطعه9ذيل ثبت81038 دفتر179صفحه376 بنام حميد رض ــام انب بانضم
ــندرهنى7879مورخ89/6/14دفتر  ــماره چاپى 7606114 صادرگرديده است وبموجب س ــندبه ش ثبت وس
ــعبه پيشوا قرارگرفت لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق  ــوا دررهن بانك مسكن ش خانه4پيش
ــت صدورسند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى معامله  الذكرو درخواس
اى كرده كه درقسمت ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف 
ــنادوامالك پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن  ــاراين آگهى به اداره ثبت اس مدت ده روزپس ازانتش
ــليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرسد ويا درصورت  ــند مالكيت ياسند معامله تس ارائه اصل س
ــبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق  ــند معامله ارائه نشود اداره ثبت نس ــند مالكيت ياس اعتراض اصل س
ــوا خ شريعتى طبقه فوقانى  ــانى ثبت محل : پيش ــليم خواهد كرد./ نش مقررات جارى صادر وبه متقاضى تس

درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 162م/ الف
 ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى اجراى تبصره1ماده105آيين نامه قانون ثبت
ــاحت180مترمربع  ــت آقاى محمد رضا كركه آبادى مالك قطعه183به مس ــب درخواس ــيله حس بدين وس
ــدانگ پالك ثبتى23/1002 ازپالك فرعى23 اصلى اقع درريحان آباد بخش بهنام پازوكى ورامين قصد  شش
ــاراليه مراتب به كارشناس  ــند مالكيت فوق رادارد وپس ازتقاضاى مش حذف عبارت بهاى ثمنيه اعيانى ازس
ــماره وارده139885601060005070مورخ  ــيد عباس كاظمى ارجاع وطى ش ــمى دادگسترى آقاى س رس
ــان عرصه مذكورفاقد هرگونه اعيانى  ــان ارائه گرديده است وبرابرنظريه كارشناسى ايش 98/4/27نظريه ايش
مى باشد لذاامكان تقويم بهاء ثمنيه اعيانى ملك مذكورميسورنمى باشد وطبق نظركارشناسى ثمنيه اعيانى 
ــى به  ــايى ودسترس ــد باتوجه به عدم شناس ــن خان محمدى مى باش ــور متعلق به وارث مرحوم حس مذك
ــى  ــد ظرف مدت س ــا حقوقى درصورتيكه مدعى تضييع حق مى باش ــخص حقيقى ي ــى ياهرش وراث متوف
ــن اداره ارائه نماييد درغير  ــه دادگاه محل مراجعه وگواهى طرح دعوا رابه اي ــاراين آگهى ب روز ازتاريخ انتش
ــتثناءبهاءثمنيه اعيان بنام متقاضى صادر مى  ــند مالكيت بدون اس ــورت دراجراى تبصره2ماده فوق س اينص

گردد. 249/م الف
ازطرف رييس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان ورامين

آگهى فقدان سندمالكيت
ــى براعالم  ــورخ98/2/23 مبن ــت 50287م ــرى طبق وكال ــان آذرى جعف ــاى رحم ــت آق ــا به درخواس بن
ــماره  ــده ذيل ش ــهاديه گواهى امضاءش ــليم دوبرگ استش ــت ملك مورد تقاضا باتس ــند مالكي مفقودى س
ــماره  ــت به وارده ش ــه ضميمه درخواس ــن ب ــمى 24ورامي ــه اسنادرس 5663مورخ1398/2/24دردفترخان
ــت كه  ــند مالكيت المثنى نموده اس ــورخ 1398/2/25كه تقاضاى صدورس 139885601060002112 م
ــام خانوادگى مالك:  ــرح ذيل آگهى ميگردد:1. نام ون ــراى ماده 120آئين نامه قانون ثبت بش ــب در اج مرات
ــت وشصت وچهارسهم  ــاع ازدويس ــهم مش ــهم وچهارس كبرى تاجيك صادقى 2. ميزان مالكيت: مقداردوس
ــدانگ اراضى مزروعى على آباد تحت پالك ثبتى 202 اصلى  ــهم شش ــت وهشتاد وهشت س ــاع ازدويس مش
ــازى پالك48فرعى تعيين گرديده واقع دربهنام عرب ورامين ذيل ثبت  ــتاندارد س ــه اس كه طبق صورتجلس
ــندمالكيت بشماره چاپى 729369 صادرگرديد 3. علت ازبين  19294دفتر81صفحه73بنام مالك ثبت وس
ــبت به موردثبت معامله  ــوابق ثبتى وثبت دفترامالك تاكنون نس ــباب كشى منزل 4. بحكايت س رفتن: اس
ــندمالكيت ملك فوق الذكرو درخواست المثنى مراتب  ــت.لذا باتوجه به اعالم فقدان س اى صورت نگرفته اس
اعالم تاشخص يا اشخاصى نسبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده اند ويا مدعى وجودسند مالكيت 
ــد ظرف مدت ده روزازتاريخ انتشارآگهى به ثبت اسناد ورامين مراجعه واعتراض خودرا ضمن  نزدخودميباش
ــند انتقال تسليم نمايدوچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراضى واصل نشود سند مالكيت  ــندمالكيت يا س ارائه س

المثنى طبق قانون ومقررات صادرو تسليم خواهد شد256ث/م الف
ازطرف رييس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان ورامين

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

ــاختمانهاى فاقد  ــف وضعيت ثبتى واراضى وس ــون وماده13آيين نامه قانون تكلي ــوع ماده3قان ــى موض آگه
ــماره139860301060001079هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــمى برابرراى ش ــند رس س
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس ثبتى اراضى وس
ــادره ازورامين  ــنامه463 ص ــماره شناس ــال معارض متقاضى آقاى حميد رضا على قاضى فرزند عباس بش ب
درششدانگ يك باب خانه به مساحت115 مترمربع پالك شماره14 فرعى از107 اصلى واقع درقريه مزرعه 
ــيركوند فرزندان محمد رضا  ــت فريدون وخيراله ش ــوزه ثبت ملك ورامين ازمالكي ــى تهران بخش ح شمس
وعابدين شيركوند محرز گرديده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى 
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ  ــود درصورتى كه اشخاص نس ش
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس انتش
ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 195ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/4/22  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/6

كفيل ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين
آ-9805627

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره 139860306010001084-1398/04/17 هي برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــاختمانهاي فاقد سند رس اراضي و س
ــنامه 0924856548 صادره از مشهد در  ــماره شناس ــينقلي زاده جوزان فرزند موسي بش ــم حس متقاضي آقاي قاس
ششدانگ اعيان يك باب منزل  به مساحت 190 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 324 اصلى بخش دوقوچان  واقع 
در اراضى قره جوى  و از محل مالكيت آستان قدس رضوى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9804793
كالسه 1398114406010000087
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/22
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/5/06

عباس برق شمشير 
  رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــماره 139860306010001103-1398/04/17 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي   برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــاختمانهاي فاقد سند رس اراضي و س
متقاضي خانم زهرا صابري تقي آباد فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1090 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب 
دامدارى  به مساحت 1639,63 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 176 اصلى بخش دو قوچان  واقع در اراضى فتح 
آباد  واز محل مالكيت مشاعى متقاضى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9804794  كالسه 1398114406010000054

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/22
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/5/06

عباس برق شمشير
 رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره 139860306010001100-1398,04,17هيات اول موض  رابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــاختمانهاي فاقد سند رس اراضي و س
متقاضي آقاي حميد رضا عابدي سعادتقلي فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 78 صادره از قوچان در ششدانگ يك 
ــمتى از پالك شماره 1170 و 2496 اصلى  واقع در بخش يك قوچان    ــاحت 10,13 مترمربع در قس باب مغازه به مس
خريداري از مالك رسمي خانم صغرى بيگم وكيلى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مي توانند از تاريخ انتش
ــت در صورت  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس ــليم اعتراض، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9804795
 كالسه 1398114406010000088
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/22
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/5/06

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره 139860306010001087-1398/04/17 هي برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــاختمانهاي فاقد سند رس اراضي و س
ــنامه 48 صادره از قوچان در ششدانگ  ــماره شناس متقاضي آقاي غالمرضا محمدنژاد مقدم گوجه فرزند قنبرعلي بش
ــمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دوقوچان واقع در اراضى  ــاحت 105,28 مترمربع در قس يك باب منزل به مس
كالته مصطفى خان   واز محل مالكيت آقاى نوروز محمد اكبرى فرخانى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضي  ــخاص نس ــود در صورتي كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي  از اخذ رس
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9804796

كالسه 1398114406010000012
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/22
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/5/06

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/17

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

امالك واقع در بخش 7 يزد- طزرجان و توابع
591اصلى – آقاى محمد حسين منطقى ششدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتى ازپالك برابربه مساحت 339مترمربع بموجب 

راى شماره 139860321006000771 مورخ1398/03/29 واقع در طزرجان درازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى
ــند  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مرجع قضائى  ــليم اعتراض ، دادخواس ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــم نمايند. بديهى اس تقدي

خواهد شد.آ-9804798
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/04/22    تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1398/05/06

اميرحسين جعفرى ندوشن    / رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــى واراضى وس ــت ثبت ــن تكليف وضعي ــه قانون تعيي ــاده 13 آيين نام ــاده 3 وم ــوع م ــى موض آگه
ــمينظر به دستور مواد 1و3قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب  سندرس
ــيدگى و  ــتقر در واحد ثبتى زبرخان مورد رس 1390/9/20متقاضيانى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مس

تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد.
ــات مالكانه بال معارض متقاضى  ــاس آباد پالك112-اصلى بخش3 زبرخان تصرف ــالك متقاضى: واقع در اراضى عب ام
ــنى فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 1718صادره از  ــه 139511440600100027 آقاى حسن باغيش پرونده كالس
ــابور در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 50609متر مربع خريدارى از مالك رسمى غالمعلى باغيشنى فرزند  نيش

محمد محرز گرديده است
ــمى وماده 12آيين نامه  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س لذابه موجب ماده 2قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــخاص نسبت به صدور س راى هيات الصاق تا در صورتى كه اش
ــيد ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اى آگهى تس از تاريخ انتش
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت موكولبه 
ارائه حكم قطعى دادگاه است و بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهدشد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود برابرماده13آيين نامه مذكور 
ــى وتحديد حدود به صورت هم زمان با  ــار نامه حاوى تحديد حدود مراتب را در اولين آگهى نوبت ــس از تنظيم اظه پ
اطالع مى رساند ونسبت به امالك در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد .9804786
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/4/22  تاريخ انتشار نوبت دوم:98/05/6

سيد حسن پورموسوى /  رئيس ثبت اسناد ومالك زبرخان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت  ــهاديه گواهى ش ــتناد دو برگ استش نظر به اينكه قربانعلى قنبريان باس
سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 1817 فرعى 
ــت با  ــده اس ــد بعلت نامعلومى مفقود ش ــهر واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به نامبرده ميباش از 1508 ش
ــد ششدانگ پالك فوق ذيل ثبت 21207 صفحه 392 دفتر 138 بنام هادى احمدى  ــى دفتر امالك معلوم ش بررس
ــند مالكيت چاپى 105720 صادر و تسليم گرديده سپس برابر سند شماره 35563-88/11/17 دفتر 20  ثبت و س
ــپس برابر سند شماره 953-89/10/12دفتر يك درگز به قربانعلى  ــيان حقوردى منتقل س درگز به نصرت اله عباس
ــال مبلغ 337327250 ريال در رهن  ــماره 954-89/10/12 دفتر يك درگز در قب ــند ش قنبريان منتقل و برابر س
ــد دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد مفاد ماده 120 آئين نامه قانون  ــكن درگز مى باش بانك مس
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى  ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس
وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در  ــند مالكيت يا سند معامله رس اصل س
ــمى نسبت به صدور سند وفق مقررات  ــند معامله رس ــند مالكيت يا س مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

اقدام مى گردد.9805624
ناصر حسن زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت  ــتناد دو برگ استش نظر به اينكه توحيد جاهدى كاهو باس
ــت سند مالكيت ششدانگ پالك 1781 فرعى  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس س
از 22- اصلى واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به نامبرده ميباشد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى 
ــدانگ پالك فوق ذيل ثبت 13062 صفحه 246 دفتر 81 بنام ايرج شجيان ثبت و سند  ــد شش دفتر امالك معلوم ش
ــند شماره 4334-90/4/22 دفتر 6 درگز  به توحيد  ــليم گرديده سپس برابر س مالكيت چاپى 589177 صادر و تس
ــتناد مفاد ماده 120 آئين نامه  ــت ، دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس جاهدى كاهو منتقل گرديده اس
ــى معامله اى انجام داده  ــبت به ملك مورد آگه ــت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ــون ثب قان
ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را  ــد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتش ــند مالكيت نزد خود باش يا مدعى وجود س
ــليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول  ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تس ــت اصل س به پيوس
اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند وفق 

مقررات اقدام مى گردد.9805625
ناصر حسن زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

دفاتراسناد رسمى موضوع:بخشنامه فقدان سند مالكيت
ــتناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند    نظر به اينكه عصمت عليزاده باس
ــدانگ پالك 1703 فرعى از  ــند مالكيت شش ــت س مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس
ــده است با بررسى  ــد بعلت نامعلومى مفقود ش ــهر واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به نامبرده ميباش 876 ش

ــر 126 بنام احمد لطيفى ثبت و  ــوق ذيل ثبت 19538 صفحه 124 دفت ــدانگ پالك ف ــد شش دفتر امالك معلوم ش
ــليم گرديده است سپس برابر سند شماره 3199-87/5/12 دفتر 6  ــند مالكيت چاپى 26415 الف/83 صادر و تس س
ــن پور منتقل گرديده سپس برابر سند شماره 4395-90/7/13دفتر  6 درگز به عصمت  درگز به محمود صديق حس
ــماره 3200-87/5/12 دفتر 6 درگز در قبال مبلغ 386890229  ــند ش ــت و بموجب س عليزاده منتقل گرديده اس
ريال در رهن بانك مسكن مى باشد دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون 
ــر ميگردد مطابق مقررات  ــال 1380 مراتب به آن دفتر خانه اعالم و متذك ــتم بهمن ماه س ــت امالك مصوب هش ثب

اقدام نمائيد.9805626
ناصر حسن زاده 

 رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و  ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نام آگه
ــماره 1397/05/31-139760308001001914  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى ش س
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــات اول/دوم موض هي
ــه بالمعارض متقاضى  ــك بيرجند تصرفات مالكان ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت مل ــمى مس رس
ــماره شناسنامه 1577صادره از بيرجند و شماره ملى  آقاى ابولفضل دلير   فرزند محمد على بش
0651934338  نسبت به ششدانگ يك قطعه محوطه و ساختمان متصل به مساحت 240/46 
ــمتى  ازپالك 1396- اصلى بخش از محل مالكيت حاجيه نسائ دستگردى محرز  متر مربع قس
ــود در  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــبت به صدور س ــخاص نس صورتى كه اش
ــليم و پس از اخذ  ــاه اعتراض خود رابه اين اداره تس ــار اولين آگهى به مدت دوم ــخ انتش از تاري
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.9805499
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/22

على فضلى 
  رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــماره139860306010001283-1398/05/02 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــر راي ش براب
ــند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان  ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
ــنامه  ــماره شناس ــعلي بش ــت فرزند عباس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي ايراندوس
0860104281 صادره از قوچان درششدانگ يك باب خانه به مساحت 141,83 مترمربع در قسمتى 
ــماره 123فرعى از 170 اصلى  بخش دوقوچان  واقع دراراضى كالته منصورخان خريداري  از پالك ش
ــيرازى نژاد  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــمي آقاي احمد ش از مالك رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي  ــود در صورتي كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باشند مي توانند از تاريخ انتش اعتراضي داش
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000098    آ-9805539
تاريزخ انتشار نوبت اول : 98/5/6  تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/5/17

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهي
ــين كد ملى 3621329272ساكن زابل خيابان  ــكار فرزند غالمحس ــيله به خانم سهيال ميرش بدينوس
ــماره 2893436  ــتناد قرارداد بانكى ش ــپه  به اس ــود كه بانك س طباطبايى كوچه هجرت ابالغ مى ش
ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ  ــغ 23.626.734ريال تا تاريخ يوم جارى بانضمام خس ــت وصول مبل جه
مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 96/10/4 مامور محل اقامت شما به شرح  9600663 در اين اداره تش
ــده لذا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يكمرتبه  ــناخته نش متن ش
ــود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ اين  ــار محلى آگهى ميش در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرايى  ــوب مى گردد نس آگهى كه روز ابالغ محس

جريان خواهد يافت .9805610  م الف : 632   تاريخ انتشار:98/5/6
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى زابل
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فرهنگ و هنر

خبر

تصويربردارى «بهترين سال هاى زندگى ما» 
به پايان رسيد

فرهنگ و هنر/ زهره كهندل: 
«بهتريــن  ســريال  كارگــردان 
سال هاى زندگى ما» درباره آخرين 
تلويزيونى  مجموعه  اين  وضعيت 
گفت: اين ســريال پس از ماه هاى 
محــرم و صفر و اواخر پاييز، آماده 

پخش از شبكه سوم سيما خواهد شد. احمد كاورى در گفت و گو با خبرنگار ما 
افزود: تصويربردارى آخرين بخش هاى باقيمانده اين سريال به پايان رسيد. اين 
روزها مراحل فنى سريال در حال انجام است تا اين مجموعه به زودى تحويل 
پخش شود. او با بيان اينكه اين سريال 35 قسمتى، يك درام عاشقانه تاريخى 
است، اظهار داشت: اين مجموعه تلويزيونى يك درام پرفراز و نشيب تاريخى 
و عاشقانه است و اقتباسى از رمان مطرح «مهاجران»  هاوارد فاست محسوب 
مى شود. داستان مجموعه از دهه 30 روايت مى شود و تا دهه 60 ادامه دارد. 
او درباره لوكيشــن اين سريال هم توضيح داد: بخشى از فيلم بردارى كار در 
شــمال كشور، بخشى در شهرك ســينمايى غزالى و بخش ديگرى هم در 
مناطق قديمى  شهر تهران انجام شده است. «بهترين سال هاى زندگى ما» 
به نويسندگى جابر قاسمعلى و تهيه كنندگى محمودرضا تخشيد از توليدات 
جديد شبكه سوم سيماست كه عليرضا كمالى، بهنام تشكر، عليرضا جاللى 
تبار، هدايت هاشمى، برزو ارجمند، اميررضا دالورى، داريوش كاردان، شهرام 
قائدى، رحيم نوروزى، رامين راســتاد، مهدى امينى خواه، ســهيال رضوى، 
حديثه تهرانى، نيلوفر شهيدى، الهام طهمورى، على سليمانى، فرخ نعمتى، 
كورش سليمانى، نسرين بابايى، افشين سنگ چاپ و چند بازيگر ديگر در آن 

نقش آفرينى مى كنند. 

فقدان شهر در ادبيات ايرانى 
شهر براى ما و مديران ما جنبه عبورى دارد

فرهنگ و هنر/ عامل نيك: نويد 
پورمحمدرضا، پژوهشگر، مدرس و 
مترجم در حوزه مطالعات شهرى 
در خصوص غيبت شهر در رمان ها 
و داستان هاى ايرانى مى گويد: اين 
بحث بسيار مفصلى است و به اندازه 

يك ميزگرد بايد درموردش حرف زد. من در اينجا اشاره اى كوچك در اندازه 
بيان يك سرفصل درمورد علت اين فقدان خواهم داشت. اگر ادبيات را كنار 
بگذاريم و به زندگى روزمره مان نظرى بيندازيم  متوجه مى شــويم كه شهر 
براى ما تنها محل عبور و مرور شده است. داليل بسيارى وجود دارد كه تهران 
و ساير كالنشهرهاى ما خصلت عبورى و انتقالى پيدا كرده اند. به عنوان مثال 
در تهران ما تنها مى خواهيم از يك مكان به مكان ديگر برويم. مثالً از خانه 
به محل كار يا به فالن گالرى يا نمايشگاه مى رويم و اين وسط اين خيابان ها 
فقط بايد به سرعت طى شوند. خيابان هاى شهر، كوچه هاى شهر، فضاهاى 
شهر يك نقش عبورى و موقتى را دارند كه فقط بايد ما را هر چه سريع تر به 
مقصدمان برسانند. بنا به داليلى كه تعدادشان يكى دوتا نيست، خود شهر هم 
براى ما چندان محل مكث و تأمل نيست؛ محل توقف نيست و بيشتر محل 
عبور است. وى بااشاره به وجود اين ديدگاه در مديريت شهرى بيان مى كند: 
اين ديدگاه در مديريت شــهرى ما هم وجود دارد. بر اين اساس 90 درصد 
مصوباتى كه در مورد شهر وجود دارد، در خصوص عبور و مرور است.  پوررضا 
با ياد كردن از خيابان وليعصر به عنوان مهم ترين خيابان تهران مى گويد: به 
عنوان مثال نگاهى به خيابان وليعصر بيندازيد كه از ديرباز يكى از مهم ترين 
خيابان هاى شهر تهران بوده است و  به عنوان يك فضاى عمومى از آن ياد 
مى شــود. اگر به 15 سال گذشته اش بنگريم تنها چيزى كه  درموردش به 
خاطرمان مى آيد، اين اســت كه  كف خيابان در اين چند سال مدام تغيير 
كرده است، يعنى تمام تغييرات و تصميمات در مورد خيابان وليعصر منوط يا 
مربوط و متكى به عبور و مرورش بوده است. وقتى شهر براى مديران ما جنبه 
عبورى دارد و تنها به روان بودن و ترافيك شهر پرداخته مى شود، براى خود 
ما هم  تنها يك جنبه عبورى دارد كه فقط از يك مكان به مكان ديگر برسيم 
و محل مكث و توقف نيست، چطور توقع داريم ادبيات و سينماى روايى ما 
روى لحظه ها، گوشه ها و فضاهايى از اين شهر مكث كند و به آن ها بپردازد. 

«شبى  كه  گوزن ها در آتش  سوختند»
روى صحنه مى رود

فرهنگ و هنر: نمايش «شبى  
كه  گوزن ها در آتش  سوختند» 
و  آريان فر  محمدرضا  نوشــته 
كارگردانى فريد يوسف پور از 7 
تا 25 مردادماه در تماشــاخانه 
مهر حــوزه هنرى روى صحنه 

مى رود. اين نمايش داستان برمال شدن راز يكى از سوختگان فاجعه 
سينما ركس آبادان پس از سى و اندى سال است.

 فرهنــگ و هنر/ فاطمه عامل نيك  يكى از 
جذاب ترين شاخه هاى تصويرگرى، تصويرسازى به 
صورت پى نما و تصاوير دنباله دار (كميك استريپ) 
اســت. با اينكه به گفته اهالــى اين هنر، در حال 
حاضر پى نما داراى كاربرد فراوانى اســت و مانند 
انيميشــن نيازمند هزينه هاى كالن هم نيست، 
اما در كشــور ما مهجور مانده است. به اين بهانه 
با ســعيد رزاقى، يكى از پيشكسوتان هنر پى نما 

گفت وگو كرده ايم. 
رزاقى متولد 1345 است. شروع به كار حرفه اى 
او از ســال 65 بوده و كارشناســى ارشد رشته 
تصويرگــرى دارد. وى در زمينه نويســندگى 
و تصويرگــرى پى نمــا فعال اســت. فعاليت با 
انتشــارات مختلــف، مطبوعات، ســازمان ها و 
نهادهاى مختلف (در زمينه كميك اســتريپ 
بــراى مخاطبــان كودك و نوجوان) كشــف و 
پرورش اســتعداد نويسندگى و تصويرسازى در 
اين زمينه و داورى در جشــنواره هاى داخلى از 

ديگر فعاليت هاى اوست.
رزاقى در ابتداى صحبت هايش با بيان اينكه كميك 
استريپ يك اصطالح غربى اســت، عنوان كرد:  
بهتر است پيش از صحبت در مورد وضعيت اين 
هنر در كشــورمان، خود اين واژه را تعريف كنيم. 
كميك اســتريپ يك واژه فرنگى است براى يك 
قالب تصويرى كه مشخصه هاى خودش را مانند 
سوپرقهرمان ها دارد كه داراى يك فرهنگ خاص و 

سبك خاص خود غربى هاست. 
مشابه اين هنر در كشورهاى اروپايى هم هست كه 
در آنجا هم تصاوير و ساختار كار داراى ويژگى هاى 
خودش اســت و همين طور مى تــوان از اين هنر 
در كشــور ژاپن هم نام برد كه آن هم مختصات 
خودش را دارد. حاال پرســش اين است كه ما در 
اين قالب كه موارد مشــابه متعددى هم در دنيا 
دارد، مى توانيم مفاهيم و اطالعات را با مختصات 
فرهنگى خودمان بگنجانيم يا نه؟ براى رسيدن به 

اين مقصود، ما يك اسم خودى مى خواهيم. 
اگر بر يك صنعت نام خارجى بگذاريم هيچ وقت 
نمى توانيم از آن توقع يك اثر خودى داشته باشيم. 
توجه داشته باشيد كه اسم و رسم معموالً در كنار 
هم استفاده مى شوند و معموالً اين اسم است كه 
رســم شخصيت ها را مشخص مى كند؛ اينجا هم 
دقيقاً همين اتفاق افتاده اســت. جايگزينى واژه 
پى نما به جاى استفاده از كميك به همين منظور 
انجام شده اســت. «پى نما»  كه داراى دو  قسمت 
پى و نماست اشاره به دو ويژگى اين هنر دارد. در 
واقع پى نماها، تصويرسازى هاى دنباله دارى هستند 

كه ماجرايى را روايت مى كنند.

  به سابقه فرهنگى مان بى توجهيم
اين هنرمند پيشكسوت در ادامه با اشاره به نقدهايى 
كه به اين هنر شده و همواره به عنوان هنرى غربى 
رانده شده است، مى گويد: شايد بگوييد كه با اين 
نام گــذارى چيزى تغيير نكرد و تنها يك اســم 
عوض شده و قالب همچنان همان ماهيت غربى 
خودش را دارد؛ در پاســخ به اين نقد بايد بگوييم 
اين تلقى كه «پى نما» يك هنر صرفاً غربى است 

كامالً اشتباه است. ما نمونه هاى اين قالب هنرى را 
در گذشته هاى دور در فرهنگ خودمان داشته ايم. 
به عنوان مثال مى توانم به پرده خوانى هاى عاشورا 
يا نقاشى هاى قهوه خانه اى اشاره كنم. الزم نيست 
خيلــى راه دور هم برويم، كافى اســت نگاهى به 
ساختار پرده خوانى هاى عاشورا بيندازيم، مى بينيم 
كه در اينجا هم شخصيت منفى داريم كه همان 
اشقيا هستند؛ همچنين ابرقهرمان ها هستند كه 
شخصيت هايى مانند حضرت ابوالفضل(ع) يكى 
از نمونه هــاى قهرمان ها در اين تصاوير اســت. از 
نظر خصوصيات تصويــرى، در پرده خوانى مانند 
«پى نما»  نماى النگ شات و نماى كلوزآپ داريم. 
مورد ديگرى كه مى توان اشــاره كنم تصويرهايى 
است كه از وقايع در تخت جمشيد مى بينيم. همه 
اين ويژگى ها در اين آثار هم هســتند، اما ما اين 
آثار را جدى نگرفته و به سابقه فرهنگى مان توجه 

نكرده ايم. 

 فرصت سوزى به خاطر برخورد 
سليقه اى و كج فهمى

وى در ادامه صحبت هايش با اشاره به جايگاه كنونى 
اين هنر در كشورمان مى گويد: متأسفانه تاكنون 
بى مهرى زيادى به اين هنر شده است. اين اتفاق 
از يك طرف به خاطر يكسرى سياست گذارى هاى 
غلط كه ناشــى از برخورد سليقه اى و همچنين 
كج فهمى  بوده، حتى به فرصت سوزى هم منجر 
شده اســت. با نگاه سليقه اى به اين موضوع هيچ 
وقت نگذاشته اند اين هنر درست تعريف شود و به 
جايگاه خودش برسد و سال هاى سال با تفكرات 
غلط مانع از رشــد اين هنر شدند. اكنون پس از 
دورانى طوالنى تازه توجهاتى به ســمت اين هنر 
جلب شده است و انگار تازه متوجه شده اند كه اين 

هنر يك رسانه مناسب و پركاربرد است.  

رزاقى با اشاره به راه اندازى خانه «پى نما» كه زير 
نظر دفتر علوم و فناورى نهاد رياســت جمهورى 
تأسيس شده و فعاليت هاى ســال هاى اخير در 
اين حوزه مى گويــد: من به عنوان يكى از افراد با 
سابقه در اين هنر با كســى تعارف ندارم، افرادى 
كــه در خانه پى نما فعاليت مى كنند، افراد خوبى 
هستند با نيت هاى خير، اما تاكنون راه را اشتباه 
رفته اند. همان طور كه گفتم چندسالى است توجه 

به اين هنر در بين مديران فرهنگى شكل گرفته 
اســت و اين افراد با آزمون و خطا پيش مى روند، 
البته خطايشان بيشتر بوده است. اما كارها بدون 
همفكرى و مشاوره پيش نمى رود و اين دوستان 
هم به تازگى فهميده انــد كه به اين همفكرى و 
مشاوره احتياج دارند؛ چون ما در حال ذائقه سازى 
هستيم و اگر مسير را اشتباه برويم مخاطب را از 
اين هنر دور خواهيم كرد و سبب خواهيم شد كه 
مخاطب جذب همان فضاى غيــر خودى و آثار 

غربى بشود. 
وى با اشــاره به كارهاى پراكنــده اى كه در اين 
ســال ها در حوزه پى نما منتشــر شــده و عدم 
شكل گيرى  يك صنعت فرهنگى با گردش مالى 
خوب در كشور، توضيح داد: مى شود گفت ما كه 
تازه آغاز كرده ايم و در قدم هاى اول هستيم، اين 
هنر به شكل يك نوزاد است و به همين خاطر من 
به نام گذارى آن اشاره كردم. الزم است كه اين هنر 
مورد خطاب قرار بگيرد و خودش را بشناسد و در 
طى ساليان بتواند روى پاى خودش بايستد و به 
عنوان يك صنعت فعاليت كند. فعالً ما داريم روى 
خطاهايمان پيش مى رويم، حتى من كه سابقه 33 
سال كار در اين حوزه را دارم نمى توانم بگويم كه 
حرفه اى شده ام. حرفه اى گرى در اين هنر زمانى 
اتفاق مى افتد كه ما از اآلن خيلى منسجم در كنار 
هم كار كنيم و بــا رقابت و رفاقت جلو برويم، نه 
اينكه هر كسى ساز خودش را بزند، چون مى دانيد 
كه يك ساز خوب بدون هماهنگى به يك انسجام 
و وحدت نمى رســد و خواهى نخواهى مخاطب 
امروز كه بيشترنوجوان ها هستند انتخاب خواهند 
كرد كه همچنان كار تقليدى را دنبال كنند يا به 
ســمت كار ملى بروند! اما خروجى كار ما و اينكه 
يك كار ملى پرقــدرت را ارائه مى دهيم يا نه در 
اين انتخاب مؤثر خواهد بود. ما تا كنون با ترس و 
احتياط به سراغ اين هنر رفته ايم، اگر اين ترس و 
احتياط را رها كرده و حركت كنيم شايد در چند 
سال ديگر به يك نقطه از اين صنعت دست يابيم.

 همه يك كار زود بازده مى خواهند
تصويرگر كشورمان با اشاره به ورك شاپ هايى 
كه گاه در ايام مناســبتى برگزار مى شود، ذكر 
كرد: برگزارى ورك شــاپ ها در ايام مناسبتى 

هر چند اتفاق خوبى اســت اما من در جريان 
برگــزارى اين گونه ورك شــاپ ها هميشــه 

نكته اى را به مسئوالن بازديدكننده 
ذكر مى كنم. مناسبت هاى مذهبى 
و ملى ما هر ســال تكرار مى شوند 

اما ما معموالً شــب امتحــان به ياد 
مى آوريم كه بايــد كارى انجام بدهيم. اگر 

ما مى خواهيم ديگران برايمان نســخه 
به فكر  بايد خودمــان  نپيچند، 

باشــيم و با نظم و برنامه 
و مهندســى شده در 

مســائل فرهنگى 
كنيــم.  كار 

نه  سفا متأ
به دليل 

نبودن يك رويكرد مهندســى خيلى از كارها با 
شتاب زدگى انجام مى شوند. ما اگر نتيجه بهترى 
مى خواهيم، بايد اين رويكرد را ترك و اين ايراد 
را اصالح كنيم. همه به فكر اين هستند در اين 
موقعيت ها كارى كنند كه صدايى از آن دربيايد 
و بتوانند رزومه اى ارائه بدهند و دغدغه فرهنگى 
كار در اين ميانه گم شــده اســت. با اين روش 
نيروى متخصص و كار ماندگار توليد نمى شود. 
در كار فرهنگــى گاه ما بــذرى را مى كاريم و 
10 ســال بعد نتيجه اش را برداشت مى كنيم. 
متأسفانه كســى به دنبال كاشت درخت گردو 

نيست و همه يك كار زود بازده مى خواهند. 

 قالبى مناسب براى نوجوان امروزى
رزاقى با اشاره به ويژگى هاى هنر «پى نما» آن 
را بسيار مناســب نوجوانان امروزى مى داند و 
مى گويد: «پى نما» مديوم خوبى براى مخاطب 
كودك و نوجوانى است كه اين روزها به شدت 
از مطالعه فرارى است. توجه شما را به كاربرد 
پرده خوانى در قديم جلــب مى كنم. آن زمان 
هم اين هنــر براى اين بين مــردم آمده بود 
كه مفاهيم ســخت را به مــردم عامه انتقال 

كه  مردمى   بدهد. 
حوصله  شايد 

وقــت  يــا 
لعــه  مطا

فرهنگــى را نداشــتند و پــاى صحبت نقال 
مى نشستند و به كمك اين رسانه با مفاهيمى 
مانند عاشــورا و اتفاقات آن آشــنا مى شدند. 
اين ويژگى هــم اكنون مى تواند با اســتفاده 
از «پى نما»در انتقــال مفاهيم براى كودك و 

نوجوان مورد استفاده قرار بگيرد. 
نوجوانى كه امروز بيشــتر با تصوير ســرو كار 
دارد و در خوانــدن تنبل اســت و مدام پيگير 
فضاى مجازى است، به راحتى  مى  تواند با اين 
قالب ارتباط برقرار كند و اكنون بهترين موقع 

است كه به سراغ اين قالب برويم.  
البتــه بايد بــه مخاطــب هم توجه داشــته 
باشــيم و رگ خــواب او را به دســت بياوريم 
و بفهميــم كه نوجــوان امروز چــه كارى را 

مى پسندد. 
خدا را شــكر كه تعدادى از ناشران هم به اين 
نكته وقوف پيدا كرده و دست به انتشار آثارى 
بــا اين قالب زده اند. اينكــه اين قدم  ها كى به 
يك صنعت منجر شــوند، بستگى به اين دارد 
كه چقدر ناشــران و مديران فرهنگى در اين 

كار جدى باشند.

گفت و گو با سعيد رزاقى، پيشكسوت هنرى كه مهجور مانده است

ريشه «پى نما» در پرده خوانى هاى عاشوراست

برش

بذرى  ما  گاه  فرهنگى  كار  در 
بعد  سال   10 و  مى كاريم  را 
برداشت مى كنيم.  را  نتيجه اش 
متأسفانه كسى به دنبال كاشت 
يك  و همه  نيست  گردو  درخت 

كار زود بازده مى خواهند

برش

تازه ترين آمار فروش فيلم هاى سينمايى اعالم شد

فروش 300 ميليونى «قصر شيرين» در ابتداى اكران
از چهارشنبه هفته گذشته فيلم هاى 
جديدى به اكران اضافه شده و فيلم هاى 
قبلــى نيز با ثبت ركوردهــاى تازه همچنان به 

نمايش خود ادامه مى دهند.
برهمين اساس «قصر شيرين» تازه ترين ساخته 
سيدرضا ميركريمى ، از چهارشنبه گذشته دوم 
مــرداد اكران خود را آغاز كرد و تا روز گذشــته 

318 ميليون فروش داشته است.
«قصر شيرين» داســتان زندگى جالل مرادى 
42 ساله اســت كه در تصادفى، خانواده اى را به 
قتل مى رساند، اما در دادگاه حكم غيرعمد داده 
مى شود. او پس از گذراندن دوران زندان، همسر و 
فرزندانش را ترك كرده و به شهرى ديگر مى رود؛ 
پس از دو سال به شهرش باز مى گردد زيرا زنش 
دچار مرگ مغزى شده است... حامد بهداد، ژيال 
شاهى، يونا تدين و نيوشا عليپور در اين فيلم به 

ايفاى نقش مى پردازند.
همچنين فيلــم ســينمايى «ســركوب» به 
كارگردانى رضا گوران نيــز جزو فيلم هاى تازه 

اكران شده است كه در سه روز گذشته بيش از 
94 ميليون تومان فروش داشته است. در خالصه 
داســتان اين فيلم آمده «يه كارى كرد وفادارى 
بشه عادت همه مون، حاال همه مون وفاداريم، اما 
اونى كه بهش وفاداريم خيلى وقته كه مرده...». 
باران كوثرى، ســارا بهرامــى، پرديس احمديه، 
الهام كردا، رؤيا افشار، جمشيد هاشم پور و آرتين 

گلچين در اين فيلم نقش آفرينى كرده اند.
فيلم ســينمايى «تپلى و من» بــه كارگردانى 
حســين قناعت در سه روز نخست 70 ميليون 
تومان فروش داشــته است. اين فيلم كه در ژانر 
كودك ســاخته شده، داســتان زندگى رامين، 
فيلم نامه نويس 40 ساله  تنها و ناموفقى را روايت 
مى كند كه با ورود پسرى هشت ساله به نام تپلى 
دگرگون مى شود. چهره  تپلى اما براى مرد بيش 

از حد آشناست... .
حسن معجونى، ساميار محمدى، ميترا حجار، 
سيروس گرجســتانى، يوســف تيمورى، نادر 
سليمانى، رامين ناصرنصير، مرتضى زارع، عباس 

محبوب، شــيدا مؤدب، اميد شــهباز محمدى 
و كيان على پناه بازيگران اين فيلم ســينمايى 

هستند.
اما ديگر فيلم هــاى روى پرده به فروش خود 
همچنان ادامه مى دهند و براساس آمار منتشر 
شده «مترى شــيش و نيم» با 27 ميليارد و 
870 ميليــون تومــان و «تگــزاس2» با 22 
ميليارد و 100 ميليون تومان بيشترين فروش 
را تاكنــون دارنــد. همچنين «شــبى كه ماه 
كامل شد» 15 ميليارد و 100 ميليون تومان، 
«سرخپوســت» 12 ميليــارد و 40 ميليون 
تومان، «ما همه با هم هســتيم» 10 ميليارد 
و 25 ميليون تومان، «ســامورايى در برلين» 
6 ميليارد و 40 ميليــون تومان، «زهرمار» 4 
ميليارد و 200 ميليون تومان، «ايكس الرج» 
3 ميليــارد و 120 ميليــون تومــان، «دختر 
شــيطان» 1 ميليــارد و 160 ميليون تومان، 
«نيوكسل» 520 ميليون تومان و «كار كثيف» 

220 ميليون تومان فروش داشته اند.

گزارش اكران 

شماره آگهى : 139803908285000010
شماره پرونده: 139504008285000034

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
ــناد رسمى ششدانگ يك باب منزل مسكونى به شماره پالك  ــتند به مواد 121 و 122-آئين نامه اجراى مفاد اس مس
ــان  ــتان خراس ــت و پنج فرعي از دوازده اصلي واقع در بخش دوازده نيمبلوك اس ــصد و بيس ثبتي يك هزار و شش
ــهر نيمبلوك خيابان وليعصر  ــتاد و هشت دسيمتر مربع به نشاني ش ــيصد و هجده متر و هش ــاحت س جنوبى به مس
ــيصد و بيست و شش دفتر امالك ذيل شماره  ــدانگ عرصه و اعيان آن ذيل صفحه س هفت پالك پنجاه و دو كه شش
ــند مالكيت به نام: رمضان سكندري فرزند: سكندر متولد: 1333,03,03 به  ــتاد ثبت و س ــه هزار و چهارصد و هش س
ــده است. و محدود به حدود اربعه به شرح پرونده ثبتى  ــماره شناسنامه 9 و شماره ملي: 0889186677 صادر ش ش
شماالً: ديواريست مشترك بطول ده متر و چهل و شش سانتيمتر به باقيمانده دوازده اصلي شرقاً: در دو قسمت اول 
ديواريست مشترك بطول سه متر به شماره يك هزار و نهصد و پنجاه و يك فرعي از دوازده اصلي دوم ديوار مشترك 
بطول بيست و هشت متر و شصت و شش سانتيمتر به باقيمانده دوازده اصلي جنوباً: درب و ديوار بطول نه متر و نود 
ــي و يك متر و پنجاه و يك سانتيمتر به دوازده اصلي  ــت مشترك بطول س ــانتيمتر به خيابان غرباً: ديواريس و يك س
حقوق ارتفاقى ملك: ندارد.كه به موجب سند رهنى شماره سي و يك هزار و چهل و چهار  مورخ ششم آبان ماه سال 
ــتان خراسان جنوبى در قبال مبلغ  ــه دفترخانه اسناد رسمي شماره يك شهر قاين اس ــيصد و نود و س يك هزار و س
سيصد و دوازده ميليون ريال به عنوان اصل طلب به انضمام سود ، خسارت تاخير تاديه و روزانه و مبلغ يازده ميليون 
ــتاد هزار و هفتصد ريال حق التحرير موضوع بدهى آقاى: رمضان سكندري و فريد سكندري كه براي  ــيصد و هش و س
مدت چهار سال در رهن بانك ملت شعبه آرين شهر قرار گرفته است. چون متعهدين ظرف مدت مندرج در سند به 
ــت ، بانك مرتهن مستند به ماده 34 اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده  تعهدات خويش عمل ننموده اس
سند راجع به وصول مبلغ (چهارصد و هشتاد ميليون و پانصد و هشتاد هزار و هفتصد ريال) به شرح (سيصد و دوازده 
ميليون ريال به عنوان اصل طلب و مبلغ بيست و نه ميليون ريال  به عنوان خسارت تاخير تاديه تا تاريخ نهم اسفند 
ــود آن تا تاريخ صدور اجراييه به مبلغ يكصد و بيست و هشت ميليون  ــيصد و نود و پنج و س ــال يك هزار و س ماه س
ــيصد و هشتاد هزار و هفتصد ريال حق التحرير به انضمام جريمه دير  ــت هزار ريال و مبلغ يازده ميليون و س و دويس
كرد تا روز وصول ) تقاضاى صدور اجرائيه بر عليه متعهدين (راهن: رمضان سكندري) و (وام گيرنده: فريد سكندري) 
ــناد  ــه 9500043در اين خصوص نزد واحد اجراى اداره ثبت اس ــخصات فوق را نموده و پرونده اى تحت كالس با مش
ــد كه پس از ابالغ اجرائيه و انقضاى مهلت مقرر قانونى به دليل اينكه متعهدين  ــكيل ش و امالك بخش نيمبلوك تش
ــتانكار نسبت به ارزيابى مورد  ــت بانك بس بدهى خويش را پرداخت يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده اند به درخواس
ــناس رسمى دادگسترى بشماره وارده  139605008285000162 مورخ پانزدهم  رهن اقدام و بر طبق نظريه كارش
ــال يك هزار و سيصد و نود و شش ملك فوق با عرصه اى به مساحت سيصد و هجده متر و هشتاد و  ــهريور ماه س ش

ــيمتر مربع و اعيان حدوداً دويست و دو متر مربع مى باشد. ملك مورد نظر ساختمانى است در يك طبقه  ــت دس هش
(همكف) و با سقف طاق ضربي اجرا گرديده است .ساختمان داراي كاربري مسكوني بوده و همچنين داراي انشعابات 
آب،برق،گاز و تلفن ميباشد.لذا با در نظر گرفتن موقعيت و مصالح، ساختمان به مبلغ پانصد و ده ميليون ريال ارزيابى 
ــدانگ از ساعت 9 الى 12  ــت مرتهن پالك فوق بصورت شش و بدليل عدم وصول اعتراض قطعيت يافته و به درخواس
ــال يك هزار و سيصد و نود و هشت در اداره ثبت اسناد وامالك بخش  ــوم شهريور ماه س ــنبه مورخ س صبح روز يكش
نيمبلوك واقع در شهر خضرى دشت بياض به نشاني بلوار امام رضا(ع) از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد.

ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً  ــده(پانصد و ده ميليون ريال) ش مزايده حضوري و نقدي از مبلغ ارزيابى ش
ــعاب و يا حق اشتراك  ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انش ــود الزم به ذكر اس فروخته ميش
ــهردارى و غيره تا تاريخ  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش
ــد به عهده برنده مزايده است كه در صورت وجود مازاد  ــده باش ــده يا نش مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
مسترد خواهد شد ،حقوق دولتى به شرح ماده 40 آئين نامه اجرا نقداً وصول و نسيه فقط راجع به طلب بستانكار با 
موافقت بانك بستانكار جايز مى باشد.ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى 
در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزايده اقدام به پرداخت 

يا تعيين تكليف بدهى خويش نمايند از انجام مزايده خوددارى مى گردد9805500
تاريخ انتشار: يكشنبه ششم مرداد ماه سال يك هزار و سيصد و نود و هشت                     
حميد رضا توسلي فرشه رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بخش نيمبلوك

آگهى اعالن نظر فراز 
ــماره 2424ب 98 مورخ 1398/5/1و نقشه پيوستى و بر طبق ماده 5 آئين  ــاس صورتمجلس ش بر اس
ــاحت پنج هزار (5000) متر مربع  ــهمى آقاى على وزينى ضمير به مس نامه قانون افراز ،راى بر افراز س
به پالك ثبتى 537 / 128 واقع در اراضى بهار بخش چهار همدان صادر گرديده است. لذا مراتب طبق 
ــخاص ذوي الحقوق  ــاعى و اش ــناد الزم االجراء جهت اطالع مالكين مش ماده 18 آئين نامه اجرايى اس
ــه وصورتمجلس افرازى، چنانچه  ــناد و امالك بهار و مالحظه نقش آگهى تا با مراجعه به اداره ثبت اس
ــند ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض  ــته باش به نظريه افرازى صادره اعتراضى داش

خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايند
ــليم اعتراض، نسبت به صدور سند مالكيت قطعه افرازى به نام مالك  ــت در صورت عدم تس بديهى اس

فوق اقدام خواهد شد.(م الف 154)
رئيس اداره ثبت اسناد امالك بهار – هادى يونسى عطوف
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