
درآستانه فروپاشی عصبی
مجتهد، افشاگر اسرار خاندان سعودی، 
در جدیدتریــن افشــاگری اش درباره 
بن سلمان، در توییتر نوشته است: »بن 
سلمان پس از حمله بقیق در وضعیت 
ناامیدی و آشفتگی قرار دارد. این وضع 
او را وادار کرده اســت مصرف داروهای 
آرام بخش را دو برابــر کند. او در ظاهر 
خویشتنداری و وانمود می کند همه چیز 
خوب است، اما در واقع مضطرب و نگران است و در آینده نزدیک به مرحله فروپاشی 
عصبی می رسد. آل سعود این بار از بیم سرنوشت نفت و جنگ خانمان برانداز، 
اوضاع را جدی گرفتند و این باور در آنان ریشه دواند که اجازه ندهند نابود شوند«.

بوفه مدرسه ورشکست شد!
کاربران فضای مجازی در آســتانه ماه 
مهر با راه انداختن هشتگ #خاطرات_
ضایع_مدرســه، خاطرات طنزشــان 
از دوران تحصیــل را در شــبکه های 
اجتماعی به اشتراک گذاشتند. در ادامه 
دو نمونه از پیام های منتشر شده توسط 
کاربران را می خوانید: »سوم دبستان از 
بین 34 نفر با قرعه کشــی مبصر شدم 
و زنــگ بعد ناظم به خاطر دعوا عزلم کرد... دوران راهنمایی بودم که بوفه رو 
سپردن دست من و دوستم. اون قدر خوراکی نسیه برداشتیم ،بوفه بدهی باال 

آورد ورشکست شد«.

رسم صهیونیستی
چند روز پیش فیلمی در فضای مجازی 
و رسانه ها دست به دست شد که نشان 
می داد نظامیان رژیم صهیونیستی، یک 
زن ۵۰ ســاله فلســطینی را در ایست 
بازرسی »قلندیا« در شمال قدس اشغالی 
هدف تیرانــدازی قرار می دهند. پس از 
شهادت این زن، نظامیان صهیونیستی 
مدعی شدند او قصد حمله با سالح سرد 
را داشــته است! کاربران عرب و فارسی زبان، در واکنش به این ماجرا هشتگ 
#شهیده_فلســطینی را در توییتر ترند کردند. یکی از کاربران نوشته است: 
»ظاهراً رسم صهیونیستی ها اینه که وقتی زورشون به مردان نمی رسه، مادر 
خانواده رو پرپر می کنن تا خانواده از هم بپاشه و بچه ها و مردان سرگردان بشن«.

به پایان سالم کن
همزمان با انتشار خبر شکست احتمالی 
نتانیاهو در انتخابات رژیم صهیونیستی، 
کاربــران فضــای مجازی هشــتگ # 
نتانیاهو و #تیم_  بــی را در توییتر داغ 
کردند. کاربری نوشــته اســت:»بولتون 
اخراج شــد و نتانیاهو شکســت خورد. 
از مثلث افراط فقط بن ســلمان مانده. 
ترامــپ  خاورمیانــه ای  بدبیاری هــای 
تــازه آغــاز شــده«. کاربر دیگــری هم نوشــته اســت: »پس از شکســت 
نتانیاهــو، حاال نوبت پایاِن بن ســلمان اســت. تیم بی به پایان ســالم کن!«

 مجید تربت زاده  ماجرا دقیقاً نقطه مقابل آن چیزی 
است که غرب و دموکراسی غربی سال های سال است 
دارند شعارش را می دهند، برایش فیلم می سازند، قصه 
می نویســند و ما ایرانی ها را بابتش محکوم می کنند. 
شما می توانید اسمش را حقوق بشر، آزادی های فردی، 
آزاداندیشــی و... یا هر چیز دیگــری بگذارید. مصداق 
همه این مفاهیم جهانی برای آمریکایی ها انگار تعریف 
دیگری دارد. مثالً آن ها این را حق مســلم خودشــان 
می دانند کــه علیه فرهنگ و حیثیت فالن ملت فیلم 
بسازند، کنفرانس برگزار کنند، مخالفان فالن حکومت و 
تروریست ها را در آن جمع کنند، میتینگ راه بیندازند 
و هزار اقدام دیگر. مردم و یا کشــورهای دیگر اما اگر 
همایش و کنفرانســی راه انداختند و مثالً درباره یک 
پدیــده و مفهوم منفــی رایج در سیاســت های نظام 
سرمایه داری حرفی زدند، اقدامشان ضد بشری، مخالف 

آزاداندیشی و حتی ترویج تروریسم است!

    اندیشمندان مستقل
ســایت مؤسسه »افق نو« خودشان را این طور معرفی 
می کند: »مؤسسه بین المللی اندیشمندان و هنرمندان 
مستقل )افق نو( تحت مدیریِت نادر طالب زاده، سازمانی 
مردم نهاد و غیر دولتی اســت که  بــرای اولین بار پای 
چهره های شاخص و منتقد غربی را طی کنفرانس های 
بین المللی و نشست های علمی-تخصصی در تهران و 
همچنین  جلســات پرسش و پاســخ در دانشگاه های 

سراسر کشور و مراکز تحقیقاتی به ایران باز کرد. 
این چهره های آمریکایی و اروپایی شامل شخصیت های 
علمی، سیاسی، رسانه ای، نظامی، امنیتی،  هنرمندان 
و نویســندگاِن مطرح اند... از جمله این کنفرانس های 
بین المللی می تــوان به برگزاری پنــج دوره افق نو و 
سینما و یک دوره با عنوان پیامبر و ادبیات جهانی اشاره 
کرد. افق نو همچنین با کمک تشکل های دانشجویی، 
ســفر تعدادی از ایــن چهره های مبارز به شــهر ها و 
شهرســتان های هفتکل، اهواز،  رامهرمز، فسا، کازرون، 
مرودشت، شــیراز، تبریز، اصفهان، یزد، مشهد، ارومیه 
و… را برنامه ریزی کرده اســت... و نقش محوری، در 
ایجاد برقراری ارتباط مستقیم اساتید، متفکران ایرانی، 
خبرنگاران و مستندسازان با متفکران غربی داشته است«. 

   ضدهولوکاست یعنی تروریست!
این هایی که گفتیم، تعریف »افق نو«یی ها از خودشان 
بــود. آمریکایی هــا اما نگاهشــان به این مؤسســه و 
کنفرانس هایی که نخستین آن ها بهمن 1396  درقالب 
یک نشست هنری -علمی با شرکت فیلمسازان مستقل 
جهانی در ایران برگزار شــد، نگاه دیگری است. البته 
شــکی نیســت که در عرصه جنگی نرمی که غرب و 
صهیونیسم، ســال های سال اســت علیه کشورهای 
اسالمی راه انداخته اند، کنفرانس افق نو و مواردی از این 
دست، واکنش و دفاع مشروعی است که می شود آن را 
حق طبیعی هر ملت و کشوری دانست که مورد تهاجم 
فرهنگی قرار گرفته است. آمریکایی ها اما استفاده از هنر 
و ابزارهای هنری و علمی در جنگ نرم را البد فقط حق 
خودشان می دانند و بقیه دنیا اگر دست به چنین کاری 

بزنند، الجرم تروریست هستند!
درست با همین استدالل و همین اندازه از وقاحت است 
که بهمن سال پیش و در شرایطی که چند کنفرانس 
مختلف از ســوی این مؤسســه با حضور هنرمندان و 

شــخصیت های مخالف آمریکایی و غربی برگزار شده، 
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم می کند مؤسسه افق نو 
و چند فرد مرتبط با آن از جمله »نادر طالب زاده« را در 
فهرســت تحریم قرار داده است! خزانه داری آمریکا در 
بیانیــه خود آورده بود، افق نو و چهار فرد مرتبط با آن 
به خاطر تالش برای به کارگیری و جمع آوری اطالعات 
از میهمانان خارجی حاضر در این کنفرانس در لیست 
تحریم قرار گرفته است... در این بیانیه همچنین تأکید 
شده بود، آمریکا ســازمان افق نو را به خاطر حمایت 
از نیروی قدس ســپاه پاســداران تحریم کرده است... 
خزانه داری آمریکا مدعی بود، عوامل کنفرانس افق نو 
در کنفرانس های خود احساســات ضد یهودی و انکار 

هولوکاست را ترویج می کنند. 
حاال شــما با توجه به بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، 
حدس بزنید چــه رابطه ای میان امنیت ملی آمریکا و 

احساسات ضدیهودی و انکار هولوکاست وجود دارد.

   بدترین ویژگی دولت آمریکا
بهانه مطلب امروز، حرف هایی که باالتر زدیم نیســت. 
همان طــور که شــاید بدانید، کمتــر از 1۰ روز دیگر 
قراراست کنفرانس افق نو این بار در لبنان برگزار شود. 
آمریکایی ها از همان بهمن ســال گذشــته که بیانیه 
تحریــم را صادر کردند و حتی پیش از آن شــروع به 
ســختگیری کرده و میهمانان و شرکت کنندگان در 
کنفرانس های مختلف افق نو را زیر فشــار قرار دادند. 
خرداد ماه همین امســال هم که » نــادر طالب زاده« 
خبر از برگزاری کنفرانس بعدی در لبنان را داد، بگیر 
و ببندهــا و تهدیدهای آمریکایی شــدت گرفت. روز 
گذشته، پژوهشگر، نویســنده و روزنامه نگار آمریکایی 
»ســندرهیکس« که در دوره های قبلی این کنفرانس 
حاضر شده بود و امسال با تهدید اف بی آی مجبور شده 
قید رفتن به لبنان را بزند، افشاگری کرد که: » مأموران 
اف بی آی، همراه با کارآگاه های اداره پلیس نیویورک به 
خانه من آمدند. شخصاً انسان های خیلی خوبی بودند، 
اما نماینده سیاست های بدی در دولت آمریکا بودند که 
با حریم خصوصی در تضاد هستند... من می دانم که در 
این کنفرانس ها چه خبر اســت؛ در کنفرانس حمایت 
از فلسطین در تهران بودم، سال گذشته در مشهد در 
افق نو حضور داشــتم. ماهیت این کنفرانس ها ایجاد 
روابط بر اساس دوستی، تبادل فرهنگی، شناخت افراد 
دیگر و همکاری میان افرادی است که به شدت به صلح 
و دیپلماسی بین المللی عالقه مند هستند... راستش را 
بخواهیــد اوایل در فکر این بــودم که به کنفرانس در 
لبنان هم بیایم و درنهایت پس از آن دســتگیر شوم، 
اما یک پســر نوزاد در خانه دارم و تالش می کنم پدر 
خوبی برای او باشم، بنابراین تصمیم گرفتم خانواده ام 
را در اولویت قرار بدهم. با این حال، به عقیده من رفتن 
به این کنفرانس یک اقدام در راستای مقاومت سیاسی 
مقابل ترامپ و بدترین ویژگی های دولت آمریکاست...«.

   20 سال حبس، یک میلیون دالر جریمه
پای جنگ نرم که وســط باشــد، محال اســت نظام 
سرمایه داری و البی های صهیونیستی اجازه بدهند حتی 
شهروندان خودشان پایشــان را از گلیم آزاد اندیشی 
غربی درازتر کنند. »سندر هیکس« که فعالً قید حضور 
در کنفرانس افق نو را زده، اولین و آخرین آمریکایی و 
یا غربی تهدید شده نیست. گواهش نمونه هایی است 

که در ادامه می آوریم. »اسکات ریکارد« کارمند سابق 
نیروی هوایی آمریکا و آژانس امنیت ملی )NSA( این 
کشور یک ماه پیش گفت: »اف بی آی به طورمستقیم با 
من تماس گرفت، چون من به کنفرانس افق نو دعوت 
شــده بودم. فکــر می کنم از ســال ۲۰1۵ به بعد من 
هر ســال به این کنفرانس دعوت شده ام. بهانه تماس 
اف بی آی با من تحریم های آمریکا علیه کنفرانس افق 
نو بود... دولت آمریکا دســت اندرکاران آن را به ارتباط 
با تروریســم متهم کرده اند که ادعایی کامالً بی اساس 
اســت... اگر معیار تروریســم، ارتباط یک ســازمان با 
نیروهای نظامی یک کشور باشد، قطعاً می توان گفت 
تمام سازمان های آمریکایی هم سازمان های تروریستی 
هستند، چون در آمریکا بزرگ ترین کارفرما، دولت است 
و بخش بزرگی از مشــاغل هم مرتبط با سازمان های 
نظامی است که عمالً نزدیک به یک تریلیون دالر فقط 
بودجه دارند، جدای از درآمد فروش تسلیحات و غیره... 
به مــن گفتند اگر در کنفرانس شــرکت کنم پس از 

بازگشتم به آمریکا دستگیر و جریمه خواهم شد.
تعجــب آور اینکه گفتند این جریمــه می تواند تا یک 
میلیون دالر و حبس هم می تواند تا ۲۰ ســال تعیین 
شــود...«. اســکات ریکارد در حرف هایش با توجه به 
سوابق برخورد آمریکایی ها، به همه میهمانان کنفرانس 
افق نو توصیه کرده بود که مراقب عملیات جاسوسی و 

تروریستی علیه خود باشند.

   ماجرا ادامه دارد
»کن اوکیف« تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا هم 
هست. او چند روز پیش به خبرنگاری که پرسیده بود با 
وجود تهدید ها و خطراتی که شما را تهدید می کند، چرا 
باز هم به کنفرانس افق نو می روید، پاسخ داد: »دلیلش 
خیلی ساده است. من فقط مقابل حق مسئول هستم. 
بنابراین اگر می خواهید من را حبس کنید، شــکنجه 
بدهید، یا اصالً بکشــید... من همین هفت، هشت ماه 
پیش عمالً ُمرده بودم. نه نبض داشتم و نه نفس؛ رنگم 
پریده بود و مثل گچ سفید شده بودم. برای دیدار با یک 
نفر درباره پروژه »شهروند جهانی« به تایلند رفته بودم، 

اما آنجا من را مسموم کردند...«.
»مایکل جونز« هم در آمریکا نویسنده شناخته شده ای 
اســت. او پیش از این در کنفرانس افق نو شرکت و در 
آن سخنرانی هم کرده است. وی که کارشناس مسائل 
فرهنگــی و جنگ روانی هم هســت، هفته پیش در 
پاســخ به این پرســش که آیا در ایران و حین شرکت 
در کنفرانس افق نو کســی شما را زیر فشار گذاشت تا 
درباره مسائل خاصی علیه آمریکا صحبت کنید، گفت: 
»نه، ابداً. هرگز در این کنفرانس ها کسی من را زیر فشار 
نگذاشت که حتماً حرف خاصی را بزنم؛ حتی هیچ کس 
هم به من نگفت که مثالً درباره فالن موضوع ها اجازه 
ندارم صحبت کنم. همه ایــن اتفاقات )تحریم افق نو 
و نادر طالب زاده( پــس از آن رخ داد که جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی ترامپ شد. تصور من این است که 

این ها هم همه کار بولتون بوده اند...«. 
خالصه اینکه آمریکایی ها با همه شــعارهایی که داده 
و می دهنــد و با همه ابــزار و امکاناتی که برای جنگ 
نرم و فرهنگی علیه ما به کار گرفته اند، چشــم دیدن 
یک کنفرانس بین المللی فرهنگی را هم ندارند. بنابراین 
منتظر باشید تا پس از کنفرانسی که در بیروت برگزار 

می شود بازهم بگیر و ببندهایشان شروع شود.

دوستی، درِد گرانی است!
رقیه توسلی: »ثنا« هم رفتنی شد. از صبح که »بهاره« این خبر را مخابره 
کرده، خیلی متفاوت تر از دیکشنری کنار دستم نیستم؛ وارفته، درهم، ساکِت 
پُرهیاهو. این رفیق از آن هایش بود که تا حرف مهاجرت می آمد وسط، می گفت: 
مِن دیوانه، دوزیستم... هم اهل رفتنم، هم اهل ماندن... اصالً بی خیال، باید دید 

چه پیش می آید؟ انگار حاال گردونه که گردید، قرعه اش افتاد به نماندن.
توی موبایل می چرخم دنبال عکس مشــترکی از سه تایمان... پیدا می کنم... 
»ثنا« سمت راســت تصویر ایستاده با لبخند یک وری اش... یاد حرف آقاجان 

می افتم؛ عزیزکم، دوستی خیلی وقت ها درِد گرانی است!
جایی که می خواهد برود را سرچ می کنم. اینترنت، دقایقی غِم توی حواسم را 

می مکد، اما صفحات را که می بندم برمی گردم سِر خانه اول.
ای ثنــا!  ای زبان بســته مخفیــکار! پس تا چند روز دیگر تــو هم برای یک 

احوالپرسی ساده می روی وسط دنیای مجازی؟
ثنا یا بهاره، به درستی نمی دانم کدامشــان موجب می شوند امروز دوباره آن 
فوبیای کهنه، َســر باز کند در من... مهاجرت! به خودم می گویم خدایا کاش 
کسی کمکم کند بفهمم متولد کشوری - بی برنامه و درب و داغان - زندگی اش 

را می گیرد کِف دستش که برود سرزمین دیگر یعنی چه؟
»ثنا« چقدر آن جغرافیا را می شناسی؟ هیچ... چند آشنا در فرودگاه استرالیا 
منتظرت ایستاده اند؟ هیچ... چند مسافرت خارجه رفته ای؟ هیچ... حامی مالی 
در کار هست؟ هیچ.چقدر به خانه تازه، کار جدید، دوستان نو، مدل رانندگی، 
خوراک، فرهنگ، گفتمان، آب و هوای دیگر فکر کرده ای؟ به 36 سالی که باید 

اینجا پشت سرش بگذاری و از سر به دنیا بیایی؟ هیچ...
»ثنا«جان! راســت می گویی خدا بزرگ است، اما زبان مادری را که باید بگذاری 
همین جا، اسباب و اثاث را که بدهی دست سمسار، راهت را جدا کنی از چهار تا 
رفیق گرمابه و گلستان، دور دلخوشی های عمیقت، دور خانواده ات خط بکشی. بعد 
بی آینده بروی از صفر شروع کنی.آخرین چای های تابستانی را خانم »مرادی« با 
خوشرویی می گذارد روی میز همکاران. وقت آمدن پنجره را هم نیمه باز می کند.

نرمه باد و لیوان چای را به فال نیک می گیرم اما نمی توانم به تورنتو و برادرانی که 
سال هاست از خانه پدری مان رفته اند، فکر نکنم. به دلتنگی، به دوری، به نوه هایی 
که زبان فارسی نمی دانند، به روزگار غیرمشترک، به مهاجرت که با تمام عجایبش 
باز اقسام دارد.فرق دارد کسی که می رود دنبال تحصیل، کسی که خانواده اش را 
نزدیک خودش دارد در غربت، کسی که خوشی نمی زند زیردلش که نماند، کسی 

که باری به هر جهت و همرنگ جماعت نمی رود که دوتابعیتی باشد.

با موبایل های چندش آورتان خوش باشید!
روزنامه »اکســپرس«  قدس زندگی: 
آمریــکا، یکی از روزنامه هــای پر تیراژ 
و معروف این کشــور بــود که زیر نظر 
مؤسســه »واشنگتن پســت« به چاپ 
می رســید. این روزنامه درواقع یکی از 
پرتیراژتریــن ضمیمه های واشــنگتن 
پســت بود که به مدت 16 ســال و در 
شمارگان 13۰ هزار نسخه ای، در میان 

مســافران مترو واشنگتن توزیع می شد. چاپ این روزنامه اما پس از 16 سال 
فعالیت، روز گذشته متوقف شد. واشنگتن پست دلیل این توقف چاپ را رواج 
استفاده از تلفن های همراه هوشمند اعالم کرده است. تیتر یک آخرین شماره 
»اکسپرس« حاال حسابی در فضای مجازی و در میان اهالی مطبوعات سروصدا 
به پا کرده است. اکسپرس در آخرین شماره اش از این تیتر استفاده کرده بود: 

»با موبایل های چندش آورتان خوش باشید«!

 مجازآباد
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ورزش
ایران -  استرالیا  این بار در فینال والیبال قهرمانی آسیا 

جام را درخانه نگه دارید

نکونام، ترمز شهرخودرو را کشید

 تارتار، یحیی را درصدر
 نگه داشت

 گفت وگو با نرگس مقصودی نویسنده کتاب »ازدحام بوسه« 

یک روایت زنانه از پیاده روی اربعین

آقازاده ماساژور!
قدس زندگی: ماجرا از آنجا آغاز شــد که بعضی از رســانه های مجازی خبر 
دستگیری یک باند گسترده ماساژ مختلط در تهران را منتشر کردند. باندی که 
در کنار ماساژ، انواع و اقسام خدمات جنسی را هم به مشتریانش ارائه می داد. 
چند ساعت پس از انتشار این خبر، در فضای مجازی شایعه شد که سرکرده 

این باند، برادرزاده یکی از نمایندگان مجلس است.
درحالی که هنوز هیچ رسانه معتبری خبر نسبت فامیلی سرکرده این باند ماساژ 
با یکی از نمایندگان مجلس را تأیید نکرده بود، کاربران هشــتگ #آقازاده_
ماســاژور را در توییتر داغ کردند. چند ســاعت بعد کار آن قدر باال گرفت که 

چهره های شاخص سیاسی و غیرسیاسی هم به ماجرا ورود کردند.
 محمدمهــدی زاهدی، نماینده مردم کرمــان و راور در مجلس هم به عنوان 
نخســتین منبع معتبر، ماجرای نسبت فامیلی سرکرده باند ماساژ با نماینده 
مجلس را تأیید و در توییتر نوشت: » ... برای فرار از پاسخگویی، هر روز به دنبال 
حاشیه سازی و ایجاد دوقطبی های نخ نما هستند.  دختر آبی را مستمسک قرار 
دادند، تا جایی که  پسر فوتبالی را فراموش کردند و امروز در منجالب  آقازاده 

ماساژور فرو رفته اند«.
پس از زاهدی، حجت االســالم ســیدناصر موســوی الرگانی، نماینده مردم 
فالورجــان در مجلس هم به این اتفاق واکنش نشــان داد و در توییتر خود 
نوشت: » کسی می تواند مدعی حقوق زنان باشد که حداقل یک گام مثبت برای 
بانوان این ســرزمین برداشته باشد. کاش به جای پرداختن به هجویاتی نظیر 

 دروغ دختر آبی، حواسمان بیشتر به اطرافیانمان باشد«.
پس از اینکه نمایندگان مجلس، آقازاده ماساژور را به ماجرای جنجالی دختر 
آبی و پسر سرخ مرتبط کردند، کار بیشتر باال گرفت و فضای توییتر کمی تا 

قسمتی جناحی شد. 
هرچند بخش زیادی از کاربران با انتشــار هشتگ #آقازاده_ماساژور خواستار 
برخورد با فســادهای این آقازاده جنجالی شــده اند، اما بخشی از کاربران هم 
این هشــتگ را تبدیل به سوژه ای برای تســویه حساب سیاسی علیه جناح 
سیاسی رقیب کرده اند. در ادامه چند نمونه از پیام های منتشر شده با هشتگ 

#آقازاده_ماساژور را می خوانید:
وقتی شفافیت نباشه، زندگی مسئوالن برای ما مبهمه و یکدفعه می بینیم که 

برادرزاده نماینده مجلسمون صاحب باند بزرگ ماساژ مختلطه.
خالصه هرکی به نوعی خدمت می کنه. یکی با گرفتن حق مردم و دیگری با 

گرفتن رگ مردم!

 قدس دالیل مهاجرت داور سرشناس ایرانی
 را بررسی می کند

کوچ فغانی در سایه 
بی برنامگی فدراسیون 

روزمره نگاری

دوردست ها

روایت مجازی

اف بی آی فشار بر شرکت کنندگان در کنفرانس »افق نو« را افزایش داد

بگیر و ببند های  یانکی ها
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سینا حسینی: با اعالم رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
علیرضا فغانی یکی از داوران برتر فوتبال دنیا در فهرست 
داوران اصلی لیگ اســترالیا قرار گرفت تا در ادامه فصل 

۲۰۲۰-۲۰۱۹ در این لیگ به قضاوتش ادامه دهد.
فغانی چند روز پیش به اســترالیا مهاجرت کرد. دیدار 
اســتقالل و فوالد در چارچوب هفته دوم لیگ نوزدهم، 
آخرین دیداری بود که فغانی در لیگ ایران ســوت زد. 
حقوق داوری در لیگ استرالیا برای هر بازی 4۰ میلیون 
تومان است و فغانی که رســماً به عنوان داور رسمی این 
لیگ معرفی شده است می تواند درآمد خوبی برای خودش 

بدست بیاورد.

ادعای واهی فدراسیون
این در حالی است که چند روز قبل از مهاجرت علیرضا 
فغانی به سرزمین کانگروها مسئوالن فدراسیون فوتبال و 
رئیس کمیته داوران در اظهارنظرهای متعدد مدعی شدند 
که علیرضا فغانی امکان قضاوت در لیگ برتر استرالیا را 
ندارد و بایستی در لیگ ایران قضاوت کند، اما حاال پس 
از حضور فغانی در اســترالیا کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
فیفا به صورت رســمی اعالم کردند این داور می تواند در 

باالترین سطح مسابقات این کشور قضاوت کند.
مهاجرت فغانــی به اســترالیا هر چند از نــگاه مدیران 
فدراسیون فوتبال یک اتفاق معمولی و کم اهمیت جلوه 
داده شد اما می تواند چالشــی بزرگ برای این مجموعه 
ورزشی به حساب آید چون حاال با شــرایط فغانی سایر 

داوران نــام آشــنای فوتبال ایــران نیز 
می توانند بــا انتخاب این گزینه مســیر 

خروج از کشور را در پیش گیرند.

نبود امنیت شغلی
با وجود اینکه رئیس فعلی فدراســیون فوتبال سابقه 
ریاســت کمیتــه داوران این مجموعــه را در رزومه 
کاری اش دارد، انتظار می رفت پس از رسیدن وی به 
جایگاه ریاست مشکالت حاکم در حوزه داوری کاهش 
یابد و مسئله معیشت داوران برطرف شود. اما نه تنها 
این اتفاق رخ نداد بلکه مشکالت اقتصادی طیف داوری 

به شکل قابل توجهی افزایش یافت تا داوران به عنوان 
یک طیف همیشه ناراضی در بدنه فوتبال شناخته شوند.

نبود امنیت شغلی کافی برای جامعه داوری و پائین بودن 
نرخ دســتمزد داوران، تأخیر در پرداخت دستمزدهای 
ناچیز و حداقلی این طیف همیشه وجود داشته و در 

این مدت نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به شدت 
افزایش پیدا کرد. تصمیمات ناگهانی مدیریتی 

در کمیته داوران و دپارتمان داوری فدراسیون 
فوتبال نیز مزید بر علت شد تا حجم نارضایتی 
میان داوران تشدید شود. با وجود شعارهای 

پرطمطراق مسئوالن فدراسیون برای 
حل مشکالت مالی و معنوی این قشر، 

داوران به ایــن حقیقت پی بردند 
دیواری از دیوار آن ها در فوتبال 

ایران کوتاه تر نیست از این رو 
کوچ چهره ها و استعدادهای این 
حوزه را باید در آینده نه چندان دور 

انتظار داشت.

توهین های بی پایان
در سال های اخیر شــرایط رفاهی داوران 
لیگ برتری به نسبت دیگر داوران فوتبال 
ایران که مسئولیت اجرای قانون را برعهده 
داشــتند، بهتر بوده اما وقتی پای ســخنان 
داوران لیگ ســاحلی، فوتســال، لیگ یک و 
لیگ های زیر گروه می نشــینید تازه متوجه 
عمق فاجعه می شــوید! این معضــل در کنار 
اعتراض هایی بعضاً بی رحمانه مربیان، بازیکنان 
و مدیــران فوتبــال ایران فضای پراســترس و 
تنش آمیزی را برای ایــن طیف به وجود آورده 

است تا آن ها به کلی دلسرد شوند. 
در کنار تمام این اتفاقات معضالت اجتماعی 
به وجود آمده برای طیف داوران از ســوی 
هــواداران نیز عرصه را بــرای آن ها و بعضاً 
خانواده های آن ها نیز تنگ تر کرده اســت 
تا داستان قضاوت در فوتبال ایران برای 
آن ها فرسایشی تر از هر زمانی شود. نبود 
تکنولوژی مناسب و عدم امکانات فنی 
کافی نیز داستانی مجزا دارد. با این 
شرایط زیاد نباید از 
مهاجرت مردان 

سیاه پوش فوتبال به خارج از کشور تعجب کرد.

فغانی: اولویتم قضاوت بین المللی با نام ایران است
فغانی پس از عقد قرارداد با مســئوالن فوتبالی کشور 
کانگوروهــا در گفت وگویی با رادیو صدای اســترالیا 
شــرکت کرد و گفت: در زمان جام جهانی توانســتم 
ویزای کشور استرالیا را بگیرم. آن زمان اما خودم درگیر 
امتحانات دانشگاهی ام بودم و نتوانستم مهاجرت کنم و 
به االن موکول شد که با استقبال خانواده ام به این کشور 
آمدیم. وی افزود: من زمانی که در ایران بودم هم سعی 
داشــتم تجربیاتم را در اختیار داوران جوان تر بگذارم. 
البته در ایران کار آکادمیک و سازمان یافته ای صورت 
نمی گرفت اما در برخی کالس ها لطف داشتند و از من 
می خواستند صحبت هایی انجام بدهم. در استرالیا اما 
ظاهراً برنامه ریزی دارند و اگــر بخواهند با کمال میل 
در خدمتشان هســتم. استرالیا کشــوری است که در 
استفاده از فناوری VAR نیز پیشــقدم بوده و اینکه 
مسئوالنش با شــرایط روز فوتبال دنیا پیش می روند، 
جای خوشــحالی دارد و من هم خوشــحالم که اینجا 

حضور دارم.
فغانی با  اشاره به مشــکالت داوران در ایران گفت: ما در 
ایران مشکالت زیادی داشته و داریم و هجمه های زیادی 
قبل از بازی، در جریان و پــس از آن علیه داوران ایجاد 
می کنند که این خوب نیست. باید به سمت حرفه ای گری 
برویم و حاشیه ها را کنار بزنیم. فغانی در مورد قضاوت های 
بین المللی هم خاطرنشــان کرد: در قرارداد من چیزی 
درباره مسابقات بین المللی ذکر نشــده است. در بحث 
بین المللی برخی افراد حاشیه درست کردند اما اولویت 
من این است چون از ایران کاندیدای جام جهانی شدیم، 
کارم را در بازی های خارجی به عنــوان داور ایرانی جلو 
ببرم. مگر اینکه مسئوالن فدراســیون فوتبال چون من 
در بازی های داخلی حضور ندارم، نخواهند در فهرســت 
بین المللی شان نیز باشــم که در این صورت تصمیمات 
بعدی را اتخاذ خواهم کــرد. اما تا زمانــی که بخواهند 

درفهرست بین المللی ایران حضور خواهم داشت.

آنسو فاتی شهروند اسپانیا شد
ورزش: نشریه »موندو دپورتیوو« چاپ کاتالونیا خبر داد به آنسو فاتی، ستاره نوظهور 
تیم فوتبال بارسلونا که اصالتی گینه بیســائویی دارد، ملیت اسپانیایی اعطا شده و 
این بازیکن ۱6 ساله اکنون می تواند در مسابقات ماه آینده جام جهانی زیر ۱7 سال، 
اســپانیا را همراهی کند. فاتی که می توانست به غیر از اســپانیا، برای دو تیم گینه 
بیسائو و پرتغال هم بازی کند، در برتری 5 بر ۲ شنبه شب بارسلونا مقابل والنسیا، 
در نخستین دیداری که در ترکیب اصلی آبی واناری های بود، یک گل  به ثمر رساند 

و یک پاس گل هم داد.

سولسشر: گرین وود یکی از بهترین تمام کننده های یونایتد است
ورزش: سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد از مهاجم ۱7 ساله خود پس از درخشش مقابل 
آستانه قزاقستان در لیگ اروپا تمجید ویژه ای کرد. اولگنار سولسشر می گوید: »گرین وود در 
خط حمله یکی از بهترین تمام کننده هایی است که ما داریم و خوشحالم که او توانست در این 
بازی گلزنی کند. ِمیسون جلوی دروازه اعتماد به نفس باالیی دارد، او این قابلیت را دارد که از 
جناحین به دفاع حریف بزند و به مانند چیزی که در نیمه اول دیدیم با پای چپ به توپ ضربه 
بزند. میسون همچنین این توانایی را دارد که با نفوذ به دفاع حریف با پای راست خود شوت 

بزند، چیزی در که در نیمه دوم از او دیدیم.«

رونمایی مسی از فروشگاه لباسش در بارسلونا
ورزش: لیونل مسی به طور رسمی از برند و فروشگاه خود که با حمایت کمپانی معتبر 
تولید پوشاک »آدیداس« ثبت شده، رونمایی کرد. فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا حاال 
مانند دیگر ورزشکاران سرشناس جهان یعنی کریستیانو رونالدو، راجر فدرر و تایگر 
وودز با حمایت از برند سرشناس آدیداس، برند پوشاک خود را دارد. مسی در مراسم 
رونمایی از »فروشگاه مسی« گفت: خوشحالم که از برند لباس خودم رونمایی کردم. 
نخستین کلکسیون لباس هم از امروز در »فروشگاه مسی« در دسترس است. از همین 

جا همه شما را در آغوش می گیرم.

گزینه های جانشینی زیدان در رئال مادرید
ورزش: شــروع ضعیف رئال مادرید در فصل جاری با زین الدین زیدان ســبب شده تا 
شایعاتی مبنی بر احتمال اخراج این سرمربی فرانسوی برسر زبان ها بیفتد و گزینه هایی 
هم در این بین به عنوان جانشین زیزو مطرح شود. نشریه اسپانیایی »مارکا« اکنون از 
ژوزه مورینیو، ماسیمیلیانو آلگری و رائول گونسالس به عنوان سه گزینه اصلی جانشینی 
زین الدین زیدان در رئال مادرید یاد می کند. مورینیو یکی از این گزینه هاســت که با 
فلورنتینو پرس رابطه خیلی خوبی دارد و پس از اخراج شدنش از سمت سرمربیگری 

منچستریونایتد در ماه دسامبر ۲۰۱8 دیگر هدایت تیمی را برعهده نداشته است.

جواد رســتم زاده: هفته چهارم لیــگ برتر عصر 
دیروز با شکســت صدرنشــین در خانه شروع شد. 
شــهرخودرو که لیگ را با امتیازات ۱۰۰ درصدی 
ادامه می داد دیروز در مشهد مقابل فوالد خوزستان 
در دقیقه ۹۱ با گل »پریه را« ســه امتیــاز بازی را 
به میهمان داد ولــی با توجه به توقف ســپاهان در 
صدر ماند. در ایــن بازی گل محمــدی از روح اهلل 
باقری و ســروش رفیعی از ابتدای بازی اســتفاده 
نکرد و دل به بازی ســازی صادقی و گلزنی شاکری 
بست. در آن ســوی میدان نکونام با پرس از جلو و 
ارائه یک بازی درگیرانه به هدفش رســید و مانع از 
نفوذ میزبان به الیه های دفاعی تیمش شــد. بازی 
در نیمه اول با ضربه ســر »پریه را« که با دفع زیبای 
رحمتی و برخورد توپ به تیر توأم بود تمام شد. در 
نیمه مربیان دو تیم در میانه میــدان می جنگیدند 
و همچنــان به هم بــاج نمی دادند. آمــدن رفیعی 
هم نتوانســت خط میانی شــهرخودرو را سروشکل 
بهتری دهد تا اینکه دقیقــه ۹۱ تیر خالص بر پیکر 
عنابی پوشان شــلیک شــد.»پریه را« موقعیت تک 
به تک را تبدیــل به گل کرد تا فوالد به ســه امتیاز 
شیرین دست پیدا کند. شکست شهرخودرو لبخند 

را بر لب تعقیب کنندگان نشاند.
در تبریز هم تراکتور سازی روی گل به خودی عجیب 
مدافعان گل گهر موفق شــد به یک پیروزی ســخت 
دســت پیدا کند. تراکتور در شرایطی هفته چهارم را 
به پایان رســاند که با پیروزی برابر گل گهر سیرجان 
با یک گل، اکنون هشــتمین امتیاز فصل نوزدهم را 
بدســت آورد. نکته جالب توجه اینکه این تیم در این 
چهار بازی موفق شــده دروازه تیم خود را بسته نگه 

دارد.

 در اصفهان هم ســپاهان در یک بازی ســرد مقابل 
مردان تارتار صفر بر صفر متوقف شد تا دو امتیاز مهم 
به نفع شهرخودرو از دســت دهد.در این بازی سوشا 
مکانی یک تنه موفق شد نفت مســجد سلیمان را از 
شکست نجات دهد.در پرگل ترین بازی ها هم پیکان 
6 بر ۲ ماشین سازی را شکســت داد و پارس جنوبی 

سه بر دو از سد سایپا گذشت.

گل محمدی: حرفی برای گفتن نداشتیم
سرمربی تیم شــهر خودرو گفت: امروز حرفی برای 
گفتن نداشــتیم، فوالد در همه جای زمین بهتر از ما 

بود و باید به آن ها تبریک بگویم.
یحیی گل محمدی در نشســت خبری بعد از دیدار 
تیمش مقابل فوالد خوزســتان گفت: امروز حرفی 
برای گفتن نداشــتیم. فوالد در همــه جای زمین 
بهتر از ما بــود و باید به آن ها تبریــک بگویم. باید 
از این بازی درس بگیریــم چون ضعف های زیادی 

داشتیم.

دنیزلی: در گلزنی مشکل داریم
مصطفی دنیزلــی، ســرمربی تیم فوتبــال تراکتور 
درنشست خبری بعد از پیروزی تیمش برابر گل گهر 
بیان کرد: بازی کردن با چنین رقیبانی سخت است؛ 
چه میهمان باشــیم چه میزبان چــون دفاع تیمی را 
خوب انجــام می دهند. از روزی کــه کارمان را آغاز 
کردیم در زمینه گل زدن مشــکل داریــم اما به این 
مشــکل زیاد اهمیــت ندادیم. چهار هفته را پشــت 
سرگذاشــتیم. هفته پیش برابر ذوب آهــن بد بازی 
کردیم. از تمام بازیکنانم راضی  هســتم. در کل بازی 

حاکم بیشتر بازی ما بودیم.

امیرمحمد سلطان پور: به عنوان یک ابرشهر، میالن 
دوباره در حال اوج گیری اســت. از برگزاری نمایشگاه 
جهانی ۲۰۱5 تا میزبانی المپیک زمستانی در ۲۰۲6 
شاهد برگزاری پشت سر هم رویدادهای بزرگ جهانی 

در این شهر هستیم.
اما باشگاه های بزرگ این شهر در اوج خود قرار ندارند و 
به خاطر شکست هایی که به خاطر قوانین فیرپلی مالی 
فیفا نصیبشان شد، در دورانی که دیگر تیم های پولدار 
حضور دارند، تیم های آث میــالن و اینتر دوره گذار 
دردناکی را پشت سر می گذارند. مالکیت آن ها در دهه 
گذشــته دو بار تغییر کرده اما به نظر می رسد اکنون 
در اختیار افراد درســتی قرار دارند. حاال امشب دربی 
دالمدونینا بین این دو تیم در شرایط متفاوتی برگزار 
می شــود. این دو تیم در پنجره تابستانی که گذشت 
روی هم 3۰۰ میلیون یــورو بازیکن خریدند و حضور 
6چهره جدید در ترکیب دو تیم، ظاهری متفاوت را به 

آن ها بخشیده است.
آنتونیو کونته به عنوان سرمربی اینتر به شکلی واضح 
اهداف خود برای خرید را مشــخص کــرد و با آوردن 
لوکاکو، گودین، ســانچز، بارال و دیگران تقریبا به همه 
آن ها رســید. میالن زیاد به ســراغ چهره های اسمی 
نرفت و ترجیح داد اســتعدادهای کمتر شناخته شده 
را جذب کند که اســماعیل بناصر و رافائل لئائو دو تن 

از آن ها بودند.

کونته در مقابل جیامپائولو؛ برنده شناخته شده و 
مردی در حال ظهور

با همه هزینه هایی که اینتر برای خرید بازیکن انجام 
داد اما آن ها با آوردن کونته و پرداخت باالترین حقوق 
ســری آ به او با اختالف یعنی رقم ۱۱ میلیون یورو که 

تقریبا دو برابر حقوق ســاری در یوونتوس است نشان 
داد که این مربی کارکشــته، اصلی ترین ستاره آن ها 
است. او از همان روز معارفه با جدیت کار خود را آغاز 
کرد و هم اکنون با کســب ســه پیروزی در سه دیدار 
نخســت در صدر جدول قرار دارد و اصلی ترین امید 
فوتبال دوستان ایتالیایی برای پایان دادن به هفت سال 

قهرمانی پیاپی یووه است.
برخالف کونته، ســرمربی میالن یعنــی جیامپائولو 
هیچ موفقیتی در کارنامه خود نداشته است اما به نظر 
برای مربیگــری تیم بزرگی مثل میالن آماده اســت. 
ســبک فوتبالی که او در امپولی و سمپدوریا نشان داد 
چشــم نواز بود و با برخورداری از حمایت چهره های 
بزرگی مانند ساری و ساکی با خیال راحت روی نیمکت 
نشسته است. دو پیروزی از ســه دیدار ابتدایی شروع 
بدی برای او نبوده اما نباید فراموش کرد که بازی های 

او آسان بوده است.
اینتر برای کسب نخســتین قهرمانی خود پس از یک 
دهه به همراه کونته بســیار تشنه اســت و هواداران 
متعصب نراتزوری به همین دلیل مشــکلی با گذشته 
یوونتوســی او ندارند و از برخوردهای قاطعش مثال در 
قضیه ایکاردی که او را از تیــم بیرون انداخت حمایت 

کامل کردند.
از طرف دیگر طرفــداران میالن هم تــالش دارند با 
امیدواری شرایط تیمشان را با جیامپائولو دنبال کنند، 
آن ها امید قهرمانــی ندارند اما تیمشــان حتما باید 

سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کند.
مسلما دربی دالمدونینای امشب که از ساعت ۲3:۱5 آغاز 
می شــود می تواند تصویر بهتری از شرایط دو تیم برای 
ادامه فصل به ما بدهد، به اضافه اینکه پس از مدت ها، دربی 

در سن سیرو حال و هوای گذشته ها را دارد.

نکونام، ترمز شهرخودرو را کشید

تارتار، یحیی را در صدر نگه داشت
امشب تقابل اینتر و آث میالن در سری آ

دربی دالمدونینا جذاب تر از همیشه
ضد  حمله

خلیل زاده برگشت ، سیدجالل مصدوم شد 
ورزش:در تمرین دیروز پرسپولیس، سیدجالل حسینی همراه با سایر بازیکنان 
تمرین نکرد تا حضورش در دربی روز یکشــنبه در هاله ای از ابهام قرار بگیرد. 
حسینی با وجود حضور در محل تمرین اما لباس تمرینی را نپوشید و پس از 
دقایقی صحبت با مربیان این تیم، محل تمرین را ترک کرد. او پس از ترک محل 
تمرین به پزشک معالج خود مراجعه کرد و برخی آزمایشات را انجام داد. این در 
حالی است که شجاع خلیل زاده با رفع مصدومیت بدون مشکل در تمرینات 

شرکت کرد و به دربی می رسد.

فتحی: تعلل در بررسی اعتراض ابهام آمیز است
ورزش:  مدیرعامل استقالل مدعی است که با وجود ارسال نامه اعتراض نسبت 
به کارت زرد دوم فرشید اســماعیلی در تاریخ ۲5 شهریور اما این نامه هنوز به 
کمیته انضباطی نرسیده است. امیرحسین فتحی افزود: تاکید می کنیم که باشگاه 
استقالل فقط خواستار اجرای عدالت است ولی مشخص نیست که مقاومت ها برابر 

نگاه عادالنه ای که وعده اش را داده بودند از کدام سمت و سوی انجام می شود؟ 

بیرانوند : خنده دار است 
در 26 سالگی خداحافظی کنم

ورزش:  دروازه بان پرسپولیس درحالی که در صحبت های روز چهارشنبه خود 
با خبرنگاران قویاً مصاحبه خود درباره خداحافظی از فوتبال ایران را تکذیب کرده 
که در تازه ترین اظهاراتش عنوان کرده صحبت درباره خداحافظی از فوتبال را به 
خاطر عصبانی بودن و در جمع دوستانه مطرح کرده است.بیرانوند گفت: خنده دار 
است که بازیکن ۲6 ساله از فوتبال خداحافظی کند. امسال سال ششم بازی 
حرفه ای من است و افتخارات بزرگی در ایران کسب کرده ام. به دنبال این بودم که 

واکنشی به خبر خداحافظی ام داشته باشم اما سکوت کرد.

استراماچونی: 110 درصد برای دربی آماده هستیم
ورزش: استراماچونی در حاشیه تمرینات تیمش که در انقالب برگزار شد، درباره 
شرایط این تیم گفت: ما تالش می  کنیم ۱۱۰ درصد آماده باشیم و می دانم که 
بازی یکشنبه یکی از بزرگترین دربی های دنیاست. وی با اشاره به مصدومیت 
دیاباته و قائدی گفت: متأسفانه در بازی گذشته دو بازیکنمان را از دست دادیم، 

ولی امیدوارم با شرایط خوبی پا به دربی بگذاریم.

CAS شکایت رسمی قدوس از فیفا به
ورزش: سامان قدوس، مهاجم ایرانی تیم آمیای فرانسه از فدراسیون جهانی 
فوتبال )فیفا( به دادگاه بین المللی حکمیت ورزشی )CAS( شکایت کرد. سامان 
قدوس، مهاجم پیشین اوسترشوندس که سال گذشته به آمیای فرانسه پیوست 
با محرومیت 4 ماهه از بازی و پرداخت جریمه نقدی 4 میلیون یورویی در حق 
باشگاه اوئسکا اسپانیا مواجه شد. سامان قدوس سال گذشته پیش از پیوستن 
به آمیا قرارداد داخلی با این باشگاه اسپانیایی منعقد کرد که در نهایت منجر به 

شکایت آن ها و صدور احکام سنگین از سوی فیفا شد.

زرینچه: استقالل درون زمین رهبر ندارد!
ورزش:  سرپرست تیم استقالل حرکت کاپیتان این تیم در دیدار برابر نفت مسجد 
سلیمان را بدون اشکال دانست و از پیشکسوتان باشگاه نیز درخواست صبوری 
کرد. جواد زرینچه در واکنش به اظهارات یکی از خبرنگاران که مدعی شده بود این 
تیم درون زمین رهبر و بازیکن باتجربه ندارد گفت: صددرصد موافق این هستم، 
من قبل از این که به استقالل بیایم تالش کردم رحمتی و منتظری را داشته 

باشیم. زمانی در استقالل کاپیتان و بزرگتر تیم همه کاره تیم بود.

منهای فوتبال

علیرضا کریمی مقتدرانه فینالیست شد
ورزش: در پایان رقابت های مقدماتی چهار وزن دوم کشــتی آزاد 
قهرمانی جهان و گزینشــی المپیک که دیروز در شــهر نورسلطان 
قزاقستان برگزار شد علیرضا کریمی در دیدار نیمه نهایی به مصاف 
علیخان جبرائیل اف از روسیه رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد 
و به فینال رسید. وی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف لوبومیر 
ســاگالیوک از اوکراین رفت و با نتیجه ۱۲ بر ۲ به پیروزی رسید و 

راهی نیمه نهایی شد.
دیدارهای رده بندی و فینال چهار وزن دوم کشــتی آزاد قهرمانی 

جهان عصر فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم والیبال پیام خراسان:
هدفمان صعود به مرحله پلي آف لیگ برتر 

والیبال است
ورزش: اکبر خداوردي ســرمربي تیم والیبال ســبزجامگان پیام 
خراسان در حاشیه برگزاري نخستین جلسه تمریني این تیم گفت: 
خوشبختانه در همه پست ها بازیکن هاي خوب و توانمندي را جذب 
کردیم و امیدواریم نتایجي در خور و شأن والیبال خراسان در لیگ 
برتر کسب کنیم و بتوانیم به مرحله پلي آف مسابقات راه پیدا کنیم.

وي گفت: تا آغاز مسابقات لیگ برتر کمتر از یک ماه و نیم زمان داریم 
و در صدد هستیم با کادر فني تیم در این مدت کم محکوم هستیم 

بازیکنان را به شرایط آرماني برسانیم.

تنیس  روی  میز قهرمانی آسیا؛ 
حذف همه ملی پوشان

ورزش: در ادامــه رقابت های تنیــس روی میز قهرمانی آســیا در 
اندونزی، در مرحله یک  شــانزدهم بخش انفرادی مردان نوشــاد 
عالمیان در جدال با »ساتیان« از هند نفر 3۰ رنکینگ جهانی  3 بر یک 

شکست خورد و حذف شد.
نیما عالمیان نیز مقابل »جیونگ« از کــره جنوبی نفر ۲7 رنکینگ 
جهانی 3 بر یک مغلوب شــد و از صعود به مرحله یک هشتم نهایی 
باز ماند. همچنین امیرحســین هدایی برابر »شو شین« نفر نخست 

رنکینگ جهانی از چین 3 بر صفر شکست خورد.
آخرین نماینده ایران نیز امین احمدیان بود که مقابل »وانگ« از چین 

نفر ۲5 رنکینگ جهانی 3 بر یک باخت و حذف شد.
با توجه به حذف بانوان کشــورمان در بخش های انفرادی و دوبل و 
همچنین تیم های مردان در بخش دونفره، نمایندگان کشورمان به 

کار خود در این رقابت ها پایان دادند.

صعود پنج پله ای تیم ملی بسکتبال ایران 
در رنکینگ فیبا

ورزش: فدراسیون جهانی بسکتبال آخرین رده بندی تیم های ملی 
دنیا را در ماه سپتامبر و پس از پایان جام جهانی بسکتبال اعالم کرد. 
بر این اساس تیم ملی ایران با پنج پله صعود و امتیاز 443.7 در رده 
بیست و دوم جهان و دوم منطقه آســیا و اقیانوسیه ایستاد. در این 
رنکینگ تیم آمریکا با وجود کسب نتایج دور از انتظار در جام جهانی 
همچنان جایگاه نخســت را به خود اختصاص داده اســت. اسپانیا 
قهرمان مسابقات جام جهانی در جایگاه دوم و استرالیا با هشت پله 

صعود در جایگاه سوم قرار گرفتند.       صفحه 10

شماره پرونده: 139404006091000702/1        شماره بايگانى پرونده: 9402471
شماره ابالغيه: 139805106091004311            تاريخ صدور: 1398/05/10

دفترخانه اسناد رسمى شماره 203 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9402471

ــهاب رجب زاده دقاق فرزند غالمرضا بشماره ملى 0933535007 (بعنوان بدهكار) و خانم زهرا  ــيله به آقاى ش بدينوس
ــند رهنى 9714- 93/03/07 تنظيمى  ــماره ملى 0942183304 مديونين س ــولى فرزند عبدالرحيم بش تحقيقى رس
ــپين) اجرائيه اى به كالسه  ــه اعتبارى كاس ــتگان (مؤسس ــهد ابالغ مى گردد كه تعاونى اعتبار فرش دفترخانه 203 مش
ــائى واقع  ــما مورد شناس ــهد، آدرس ش ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش 9702471 عليه ش
ــما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ پنج ميليارد و هشتصد ميليون  ــيله به ش نگرديده، لذا بدينوس
ــد و هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و  ــال (5/800/000/000 ريال) تا تاريخ تقاضا ميباش ري
ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در  ــناد رس طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از  ــده محس روزنامه، اجرائيه ابالغ ش
ــت از: ششدانگ يكباب خانه بمساحت  تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس
250 مترمربع به شماره پالك ثبتى دويست و سى و هشت (238) فرعى از يك الى يكصد و نود و نه (199) فرعى از 
ــد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و  ــتاد و هفت (187) اصلى بخش ده مشهد ميباش يكصد و هش

بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9808006 م.الف 738
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006093000040/1    شماره بايگانى پرونده: 9800318
شماره ابالغيه: 139805106093003055

تاريخ صدور: 1398/06/24
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006093000040

بدينوسيله به شركت، خانم ها و آقايان:
1- شركت گچ ماشينى طوس شناسه ملى: 10380198015

2- امير يكتامنش نام پدر: ناصر تاريخ تولد: 1349/03/25 شماره ملى: 0938700456 شماره شناسنامه: 388
3- محمدحسين صلواتى ميبدى نام پدر: محمدجواد تاريخ تولد: 1334/03/02 شماره ملى: 0933608292 

شماره شناسنامه: 979
4- على ناصرى آبكوه نام پدر: عباس تاريخ تولد: 1336/02/01 شماره ملى: 0935419438 شماره شناسنامه: 4
5- جواد ايزدى نام پدر: باباخان تاريخ تولد: 1341/03/03 شماره ملى: 0934431655 شماره شناسنامه: 3031
6- ندا خزائى نام پدر: محمود تاريخ تولد: 1348/11/06 شماره ملى: 0931467209 شماره شناسنامه: 59082

7- مهرى السادات اورعى نام پدر: سيدباقر تاريخ تولد: 1339/05/25 شماره ملى: 0933623305 
شماره شناسنامه: 2479

8- وحيد محتاج خراسانى نام پدر: حسين تاريخ تولد: 1343/09/16 شماره ملى: 0938634321 
شماره شناسنامه: 1665

ــناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر  ــت آدرس شما ش ــه 9800318 كه برابر گزارش مأمور پس بدهكار پرونده كالس
قرارداد بانكى: شماره سند: 119222998، تاريخ سند: 1392/12/28، بين شما و بانك سپه مبلغ: 16/050/485/749 
ريال (شانزده ميليارد و پنجاه ميليون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و چهل و نه ريال) شامل: - اصل طلب: 
ــارت تأخير تأديه: 8/871/986/242 ريال، - خسارت تأخير  ــود: 5/000/000 ريال- خس 7/173/499/507 ريال- س
روزانه: 6/350/000 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/11/11 تا وصول كامل مطالبات بدهكار مى باشيد كه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق 
در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار 
ــر مى گردد، لذا ظرف  ــت فقط يك نوبت در روزنامه قدس چاپ و منتش ــوب اس اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غير اين صورت بدون انتش مدت ده روز نس

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9808007 م.الف 739
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092002303/1
شماره بايگانى پرونده: 9703333

شماره ابالغيه: 139805106092010264
تاريخ صدور: 1398/06/26

آگهى ابالغ ماده 101 كالسه 9703333
بدين وسيله به خانم طاهره امت فرزند مظفر ش ش 670 و آقايان حيدر ولى زاده فرزند سعيد ك.م 0923445617 و 
متين ولى زاده فرزند سعيد ك.م 0927571341 (با قيموميت زينب دنيوى محمدآباد) و سبحان ولى زاده فرزند سعيد 

ك.م 0981327176 (با قيموميت زينب دنيوى محمدآباد) ابالغ مى گردد كه:
ــمى دادگسترى شش دانگ  ــناس رس ــه فوق، به موجب گزارش مورخ 98/4/15 كارش در خصوص پرونده اجرائى كالس
ــغ 1/350/000/000 ريال  ــعيد ولى زاده به مبل ــهد ملكى مرحوم س ــالك ثبتى 1265 فرعى از 4 اصلى بخش نه مش پ
ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز 
ــار اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 5/000/000 ريال به دفتر  از تاريخ انتش
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. آ- 9808008 م.الف 740
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002594/1         شماره بايگانى پرونده: 9804100
شماره ابالغيه: 139805106092010276            تاريخ صدور: 1398/06/26

دفترخانه ازدواج 22 و طالق 87 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى

ــيدى نيك نام پدر: سيدحسن تاريخ تولد:  ــيدحميد س ــن سيدى نيك (1- س ــيله به وراث مرحوم سيدحس بدين وس
ــهد بلوار معلم سيد مرتضى 20  ــماره شناسنامه: 2976 به نشانى: مش ــماره ملى: 0933628269 ش 1340/08/06 ش

پالك 291
ــماره  ــماره ملى: 0849651352 ش ــن تاريخ تولد: 1340/01/04 ش ــيدى نيك نام پدر: حس ــى زهرا بريد س 2- بى ب

شناسنامه: 1 به نشانى: مشهد بلوار معلم سيد مرتضى 20 پالك 291
ــن تاريخ تولد: 1346/06/20 شماره ملى: 0930719001 شماره شناسنامه:  ــيداحمد سيدى نيك نام پدر: حس 3- س

71936 به نشانى: مشهد بلوار معلم سيد مرتضى 20 پالك 291
4- سيدعلى سيدى نيك نام پدر: سيدحسن تاريخ تولد: 1356/09/10 شماره ملى: 0932240623 شماره شناسنامه: 

60749 به نشانى: مشهد بلوار معلم سيد مرتضى 20 پالك 291
ــماره ملى: 0930719018 شماره شناسنامه:  ــن تاريخ تولد: 1348/05/05 ش ــيدى نيك نام پدر: حس 5- اكرم بريدس

71937 به نشانى: مشهد بلوار معلم سيد مرتضى 20 پالك 291)
ابالغ مى شود كه خانم فاطمه پورعلى دوغ آبادى نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1332/03/17 شماره ملى: 0702299421 
ــماره شناسنامه: 203 جهت وصول 14 عدد سكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 8649-  ش
ــه 9804100 در اين اداره  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ــهد عليه ش 1380/09/20 دفتر 22 مش
ــده و طبق گزارش مورخ 1398/06/06 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به  ــكيل ش تش
تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 

خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9808009 م.الف 741
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002383/1       شماره بايگانى پرونده: 9803787
شماره ابالغيه: 139805106092010096      تاريخ صدور: 1398/06/24

دفترخانه ازدواج شماره 20 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9803787

ــماره  ــماره ملى: 0778856747 ش ــين اوغازى نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1346/03/03 ش ــيله به آقاى حس بدينوس

شناسنامه: 170 بدهكار پرونده كالسه 9803787 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن سند شناخته نگرديده ايد 
ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 10947- 1384/04/21 بين شما و خانم فهيمه جمشيدى تعداد 400 عدد 
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از  ــكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باش س
تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد 
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در  ــمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش ــناد رس اس
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت  ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نس روزنامه.... چاپ.... درج و منتش

بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9808010 م.الف 742
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002676/1
شماره بايگانى پرونده: 9804203

شماره ابالغيه: 139805106092010293
تاريخ صدور: 1398/06/26

دفترخانه ازدواج شماره 30 و طالق شماره 50 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9804203

ــيله به آقاى مسعود عليزادگان قوچانى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1374/01/26 شماره ملى: 0860400239  بدينوس
ــالغ به آدرس متن  ــه 9804203 كه برابر گزارش مأمور اب ــكار پرونده كالس ــنامه: 0860400239 بده ــماره شناس ش
ــماره 1394/12/20- 7184 بين شما و خانم سميه  ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج ش ــند ش س
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست  ــكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باش رحيم آبادى تعداد 150 عدد س
ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس صدور اجرائيه نموده پس از تش
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه  ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش ــمى بش ــناد رس 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس
محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه.... چاپ.... درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى 
ــما تعقيب خواهد  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش ــدام و در غير اين صورت بدون انتش ــود اق خ

شد. آ- 9808011 م.الف 743
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092005658/1
شماره بايگانى پرونده: 9709292

شماره ابالغيه: 139805106092010275
تاريخ صدور: 1398/06/26

آگهى
ــماره ملى: 0943715393 شماره  ــين زاده نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1348/01/02 ش ــيله به- حسين حس بدين وس
شناسنامه: 1 ابالغ مى گردد مبلغ حساب بانكى متعلق به شما در قبال طلب بستانكار (محبوبه ندافى شهرى) بازداشت 
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت  ــما اخطار ميش گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش

بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود.
ــان رضوى  ــتان خراس ــت در خصوص اعتراض به نظريه مورخ 98/3/22 رئيس ثبت مراتب به ثبت اس الزم به ذكر اس
ــماره 139818706094000445 - 98/5/22 به شرح بين الهاللين  گزارش و منجر به صدور رأى هيئت نظارت به ش
ــهد و گزارش كارشناس مربوطه و بررسى سوابق ارسالى و  ــمى مش ــناد رس گرديد: (با عنايت به گزارش اداره اجراى اس
ــته و با تجويز ماده 169 آيين نامه اجراى  ــتانكار را مردود دانس اليحه اعتراضيه معترض هيئت به اتفاق آرا اعتراض بس
ــمى الزم االجرا مصوب 87/6/11 نظريه رئيس اجرا عيناً تأييد مى گردد. اين رأى طبق بند 8 ماده 25  ــناد رس مفاد اس

اصالحى قانون ثبت صادر گرديده است و قطعى مى باشد.) آ- 9808012 م.الف 744
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره مزايده: 139804306091000133
تاريخ ثبت: 1398/04/03
تاريخ واقعى انجام مزايده:

وضعيت: تأييد شده
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9606937
بانك مهر اقتصاد به استناد سند رهنى 53629 مورخ 1395/08/19 تنظيمى در دفتر 89 مشهد اجرائيه تحت كالسه 
9606937 در قبال مبلغ 2/904/372/000 ريال (دو ميليارد و نهصد و چهار ميليون و سيصد و هفتاد و دو هزار ريال) 
و خسارات متعلقه عليه آقاى سيدحسن حسينى فرزند سيدابراهيم بشناسنامه 929 و شماره ملى 0938670840 (به 
ــت كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 1397/04/07 و در پايان مهلت مقرر در  عنوان راهن و بدهكار) صادر نموده اس
آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ اعيان يك واحد 
ــتان قدس رضوى پالك ثبتى 92150  ــتيجارى آس ــاحت 147/36 مترمربع كه عرصه آن موقوفه و اس آپارتمان به مس
(نود و دو هزار و صد و پنجاه) فرعى از 89606 (هشتاد و نه هزار و ششصد و شش) فرعى از 4 (چهار) اصلى بخش 9 
(نه) مشهد به نشانى مشهد وكيل آباد 9 مدرس 9 پالك 59/1 طبقه 4 صادر نموده است كه به مبلغ 8/000/000/000 

ريال (هشت ميليارد ريال) معادل با هشتصد ميليون تومان ارزيابى و قطعيت يافته است.
طبق نظريه هيئت كارشناسى مشخصات ملك به شرح زير مى باشد: 

ملك مذكور به صورت يك باب آپارتمان مسكونى برابر با تصوير سند مالكيت به متراژ 147/36 مترمربع از يك مجتمع 
5 طبقه 4 واحدى (همكف پاركينگ) به نماى سنگ و موقعيت شمالى داراى سه خواب خواب با كف پاركت و ديواره 
كاغذ ديوارى، پذيرايى با كف پاركت و بدنه نقاشى شده، آشپزخانه اپن با كف سراميك و كابينت MDF، درب ها چوبى 
پلى استر كارى شده، شومينه، سقف نور مخفى، سيستم سرمايش كولر آبى و گرمايش پكيج و رادياتور، داراى پاركينگ 
و انبارى در پشت بام و داراى انشعابات آب و برق و گاز مستقل مى باشد. مجتمع بدون آسانسور و قدمت حدود 17 ساله 

مى باشد. در زمان بازديد آپارتمان در تصرف مالك بوده و ملك با حدود اجمالى مطابقت دارد.
ارزيابى:

با توجه به مشخصات فوق و با در نظر گرفتن موقعيت محلى و منطقه اى، قدمت بنا، متراژ، تجهيزات بكار رفته در آن 
ــهم العرصه مربوطه با رعايت قانون آپارتمان ها و  ــدانگ اعيان با احتساب س ــاير عوامل مؤثر در ارزيابى، ارزش شش و س
ــاعات و مشتركات و با احتساب انشعابات منصوبه و بدون احتساب ديون و  ــتفاده از مش آيين نامه اجرايى آن و با حق اس

تعهداتى كه ممكن است وجود داشته باشد مبلغ 8/000/000/000 (هشت ميليارد) ريال برآورد مى گردد.
حدود اربعه:

ــوم پنجره و ديواريست به فضاى حياط  ــت به فضاى اعيان خانم صفاران دوم و س ــه قسمت اول ديواريس ــماالً در س ش
خلوت.

شرقاً در نه قسمت اول و نهم ديوار به ديوار اعيان مجاور و دوم الى هشتم درب و ديواريست به راه پله.
جنوباً در هجده قسمت پنجره و ديوار و لبه تراس به فضاى حياط.

غرباً در پنج قسمت اول و پنجم ديوار به ديوار اعيان رحيم كريمى پور دوم الى چهارم پنجره و ديواريست به داكت.
حقوق ارتفاقى رعايت قانون تملك آپارتمان ها الزامى است.

برابر نامه شماره 139885606004007265 مورخه 98/6/12 دفتر امالك بازداشتى فاقد بازداشتى مى باشد مزايده در 
روز يكشنبه مورخ 98/7/21 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه رهنى اجراى اسناد رسمى مشهد واقع در خيابان 
ــداران نبش پاسداران 3/1 از طريق مزايده نقداً به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ 8/000/000/000 ريال ارزيابى  پاس
ــته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً بدهى هاى مربوط به برق- آب- گاز  ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داش ش
ــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه  ــعاب و يا اش اعم از حق انش
ــت. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيلى مصادف گردد روز  ــده بعهده برنده مزايده اس ــده يا نش رقم قطعى آن معلوم ش
ــد و حق مزايده و نيم عشر دولتى و هزينه هاى قانونى طبق تبصره  ــاعت و محل مقرر برگزار خواهد ش بعد در همان س

6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باشد. آ- 9808013 م.الف 745
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد

رياست اداره اجراى اسناد رسمى- لعلى

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︫﹟ ︋︐﹟ ﹝︨ ️﹋︫︣ ︪︡︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٢٢١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٧١٧٣٠
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧٫٠٢٫١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ︧﹫﹠︺﹙﹩ زاده ︑﹢﹡﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ : 
 ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡: ️﹝  ︨﹤ ــ﹞️ :ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه وآ﹇︀ی  ﹩﹆︑ ︡﹝﹞︧ــ﹫﹠︺﹙﹩ زاده ﹋︡ ﹝﹙﹩ : ٠٧٠٢٣١۶۶٠١︋   ︨﹤  ︋٠٧٠٠١٩٨٢٧١
﹝︡︣ه و آ﹇︀ی  ﹟︧ ︡﹝﹞︧﹫﹠︺﹙﹩ زاده ︑︣︋︐﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ : ٠٧٠٢١۵٩٠٧٧ ︋﹥ ︨﹞️ :︻︱﹢ ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︋︣ای ﹝︡ت 
︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹊﹩ از ا﹝︱︀﹨︀ی  ــ︣﹋️︋   ︫﹩﹊﹡︀ ︀دار و ︑︺︡آور و ر︨ــ﹞﹩ و︋  ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د︋  دو︨ 

ر︀﹡ ︀ ︦﹫︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 
(۶٠۴٠١١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۸
۰۰
۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︫﹟ ︋︐﹟ ﹝︨ ️﹋︫︣ ︪︡︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٢٢١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٧١٧٣٠
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧٫٠٢٫١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ -ا︻︱︀ی ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه 
 ﹩﹆︑ ︡﹝﹞ ︧ــ﹫﹠︺﹙﹩ زاده ︑﹢﹡﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ : ٠٧٠٠١٩٨٢٧١ و آ﹇︀ی ︣︊﹋︀ب ﹝﹫︊︀︫ــ︡. آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا︐﹡ا ﹏︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ
︧﹫﹠︺﹙﹩ زاده ﹋︡ ﹝﹙﹩ : ٠٧٠٢٣١۶۶٠١ و آ﹇︀ی  ﹟︧ ︡﹝﹞︧﹫﹠︺﹙﹩ زاده ︑︣︋︐﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ : ٠٧٠٢١۵٩٠٧٧ -٢ آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀ ﹝︊﹢ب 
﹝﹆ــ︡م ﹋︡﹝﹙ــ﹩ : ٠٧٠٢٣۶١٩١٧ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︠︀﹡﹛ ︫ــ︣ه ︗︀﹡﹆︣︋︀ن ﹐ر︙ــ﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ : ٠٩٣٢٨٧۶٧٧٣ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس                      

︻﹙﹩ ا ﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. 
(۶٠۴٠١٢) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۸
۰۰
۲

      صفحه 11

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  ــماره 139860306010001665-1398/06/10 هيات اول موض ــر راي ش    براب
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
ــماره  ــماعيل بش ــيان قوچان عتيق فرزند محمداس ــات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم حليمه بخش تصرف
ــاحت 84,70 مترمربع در قسمتى از  ــدانگ يك باب خانه  به مس ــنامه 146 صادره از قوچان در شش شناس
ــماره 170 اصلى بخش دو قوچان  واقع در اراضى كالته منصورخان واز محل مالكيت آقاى احمد  پالك ش
محمد پور فرخانى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند  ــود در صورتي كه اشخاص نس مي ش
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در  ــليم اعتراض، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
ــه  ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالس ــورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

1397114406010000313  آ-9808026
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/14

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
برابر راي شماره 139860306010001805مورخه 1398/06/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد حيدري دربندي عليا فرزند قربان محمد بشماره شناسنامه 
ــاحت 188,27 مترمربع در قسمتى از پالك شماره  ــدانگ يك باب خانه  به مس 14 صادره از درگز درشش
169 اصلى بخش دو قوچان واقع در  اراضى كالته مصطفى  و از محل مالكيت شركت تعاونى مسكن تيپ 
دو ارتش قوچان  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند  ــود در صورتي كه اشخاص نس مي ش
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در  ــليم اعتراض، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
ــه  ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالس ــورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ص

1398114406010000161 آ9808027
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/14

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــه  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 2759 به ش ــنامه ش ــمى داراى شناس نظر به اينكه آقاى محمد محتش
4/980209 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمحيدر 
ــمى ريزه ئى به شناسنامه 26 در تاريخ 1392/06/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و  محتش

ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  ليلى محتشمى به شماره ملى 0749555068 متولد 1361/06/30 فرزند متوفى
2- سيما محتشمى به شماره ملى 0749840961 متولد 1364/06/30 فرزند متوفى
3- سعيد محتشمى به شماره ملى 0749573414 متولد 1363/07/03 فرزند متوفى
4- شيدا محتشمى به شماره ملى 0749544341 متولد 1357/01/01 فرزند متوفى
5- مريم محتشمى به شماره ملى 0748578544 متولد 1352/05/01 فرزند متوفى

6- محمد محتشمى به شماره ملى 0748583955 متولد 1359/04/30 فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9808023
تاريخ انتشار : 1398/06/30 

حسن رضائى منفرد
قاضى شورا شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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 
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306010001699-1398/06/13 هي ــر راي ش براب
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
ــفاعتي فرزند اسداله بشماره شناسنامه 1016 صادره  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اكبر ش
ــاحت 65,50 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 172  ــاختمان به مس ــدانگ يك باب س از قوچان در شش
ــالنى محرز گرديده  اصلى بخش دو قوچان واقع در اراضى نظرآباد   و از محل مالكيت آقاى رضا على برس
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
ــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به  ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و  اعتراض، دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808028
كالسه 1397114406010000432

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/14

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
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306010001668-1398/06/10 هي ــر راي ش براب
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
ــاهوردي فرزند عليرضا بشماره شناسنامه  ــين صابري قره ش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حس
0860373940 صادره از قوچان در  ششدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 77,45 مترمربع در قسمتى 
ــركت  ــان  واقع در اراضى كالته مصطفى و از محل مالكيت ش ــماره 169 اصلى بخش دو قوچ ــالك ش از پ
ــالع عموم مراتب در دو نوبت  ــت.لذا به منظور اط ــكن ارتش تيپ دو قوچان  محرز گرديده اس تعاونى مس

ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي  ــود در صورتي كه اش به فاصله 15 روز آگهي مي ش
ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مي توانند از تاريخ انتش داش
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. كالسه 1398114406010000130  آ-9808029
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/14

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860308308000079 هيات اول موضوع قانون تعيين  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
سربيشه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مريم نسرى فرزند على بشماره شناسنامه  52 صادره از 
ــاحت 58,14  مترمربع پالك  2906 فرعى از 748  ــه  دريكدربند مغازه و آپارتمان فوقانى  به مس سربيش
فرعى از 28 اصلى واقع در سربيشه خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد حسين صباغ زاده محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9808024
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/14

محمد حسين مصلحى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سربيشه

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
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860308001002299 ـ 1398/05/28 تصرفات  ــمى            1ـ برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــماره ملى 0653165791 نسبت  ــروى  فرزند على مراد به ش مالكانه و بالمعارض متقاضى اقاى هادى خس
ــاختمان مسكونى  به مساحت 158/86  متر مربع قسمتى ازپالك 1396ـ  اصلى  ــدانگ يك باب س به شش

بخش 2 بيرجند از محل مالكيت مرحوم محمد على اشرفيان  تائيد و محرز گرديده است 
ــماره 139860308001002303ـ  28/05/1398 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى  ــر راى ش 2ـ براب
ــدانگ يك باب منزل  ــبت به شش ــماره ملى 0652376967  نس ــد معصومى فرزند غالم به ش ــاى محم اق
ــل مالكيت زينل  ــش 2 بيرجند از مح ــالك 1396ـ  اصلى بخ ــمتى از پ ــر مربع قس ــاحت 121/7  مت مس

دستگردى تاييد و محرز گرديده است 
ــماره 139860308001002316 ـ 1398/05/30 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى  3ـ  برابر راى ش
ــدانگ يك باب  ــبت به شش ــماره ملى 0652953867  نس ــين به ش اقاى محمد اكبريان فرزند غالمحس
ــاختمان به مساحت 129/45 متر مربع قسمتى از پالك 1396ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت  س

آقاى موسى دستگردى تاييدو  محرز گرديده است 

ــخاص  ــود در صورتى كه اش . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808025
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/07/15

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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  ــماره 139860306015003171- 1398/04/23 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 0 كد ملى 0740334557 صادره  ــنامه ش مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ادريس ده مرده به شناس
ــاحت 112,86 مترمربع  ــدانگ يكباب منزل بانضمام طبقه فوقانى به مس ــيد در شش تايباد فرزند عبدالرش
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد  ــماره 3508 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس پالك ش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ــمتى از پالك محرز گرديده اس از محل تمامت مالكيت متقاضى و قس
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9808022
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/30 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/14

غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

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 
ــه  ــماره 139860306007000408 - 98,6,21  هيات اول / دوم كالس ــمى برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــمى مستقر در  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س 93,752  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى اقاى محمد كريم پور  فرزند كمال  واح
ــاحت  ــكونى به  مس ــنامه0720303028 صادره از تربت جام در يك باب منزل مس ــماره شناس الدين  بش
ــان رضوى بخش 13مشهد  ــده  واقع در خراس 203,6 متر مربع پالك1 فرعى از 914 - اصلى  و مجزى ش
خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم مالكيت خواجه مختار اسماعيل احمدى محرز  گرديده است. لذا به 
ــبت  ــخاص نس ــود و در صورتى كه اش منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض،  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808021
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/15

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/07/14 تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/07/15

 ﹟︣︑آ ︣﹞ ︀﹫﹚﹨ ︣دی﹍﹡︀︗ ︣ات ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹝︧︀﹁︣︑﹩ و﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶١١۵٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠۴٨١٩٢٣ 

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠١ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٨٢,١٢٨,٣٩٩١ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٢ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و 
﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : - ︨﹞️ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ︀﹝︡ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢٨٠۴٧۵٩︋   ︫︀ ︧︣وی درح︋  ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه آ﹇︀ی ﹝︡ی︠   ︨﹤  ︋٠٩۴۶٢۶٠٩۵٨
︣ای ﹝︡ت دو︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د  ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٣٠۵٢٩٢۵٨︋   ︫︀ ــ︣︋︀﹡﹢ ﹝﹞﹢دی درخ︋   ︫﹜﹡︀︠

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︣اه﹝﹨ ﹤︋ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ از ا︻︱︀ء ﹩﹊ ︀ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫اداری - ﹝︀﹜﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ر
(۶٠۴٠٢١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

,ع
۹۸
۰۸
۰۱
۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ وا︨︹ ︻︭︣ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧١١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠٢٠٣۶٧٧

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١۶ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٨,٢١٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٣١ ا﹡︖﹞﹟ ︮﹠﹀﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︐﹋︫︣ ﹩︀︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ 
﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و آ﹇︀ی   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵۵٣٩٨٣٩٠۶۴︋   ︫﹤ ﹢ر︋  ــ︡ : آ﹇︀ی ︗﹞︪ــ﹫︡ ︻﹙﹩︎  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋︀﹐ی ﹝︪ــ︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
﹞﹫︡ ﹇﹫︀﹁﹥ ︾﹀﹢ری ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢١٩۴٧٣١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ︠︀﹡﹛ ﹝︴ ︧︣﹫﹠﹩ ︨﹢د︠︣ی ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧۴٩۶٩٠١٨۶ 
︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و آ﹇︀ی ﹁︣﹨︀د ︠︀﹋︧︀ر ﹝︺︀و﹡﹫︀ن ( ︠︀رج از ا︻︱︀ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ) ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۵٠٨٢١٠١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︋︣ای 
︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی ︑︀ ︑︀ر ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٧,١٩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡﹡︡ . ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡ آور ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ا︡ی از 

ا︻︱︀ء ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︀︊︀د (۶٠٣٩٧۴)
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قدس دالیل مهاجرت داور سرشناس ایرانی را بررسی می کند

کوچ فغانی در سایه 
بی برنامگی فدراسیون 

ورزش: تیم ملی والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت های 
قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ تهران، کره جنوبی را 3 بر یک شکست داد 

و حریف استرالیا در فینال شد.
با تصمیم ایگور کوالکوویچ، در شروع مسابقه ایران با ترکیب 
میالد عبادی پور، سعید معروف )کاپیتان(، فرهاد قائمی، سید 
محمد موسوی، امیر غفور و علی اصغر مجرد به میدان رفت و 

محمدرضا حضرت پور به عنوان لیبرو تعویض می شد.
در اواخر ست چهارم در حالی که ایران امتیاز ۱۹ را کسب کرد 
درگیری فیزیکی بین میالد عبادی پور و لیبروی کره جنوبی 
رخ داد که با وساطت سعید معروف و سایر بازیکنان ختم بخیر 
شد. کره و ایران هر دو با دریافت کارت قرمز مواجه شدند. این 

درگیری زمینه توقف ۱۰ دقیقه ای بازی شد چرا که ناظر بازی 
بر خالف داور تاکید داشت ایران باید شروع کننده بازی باشد و 

این موضوع باعث تعویق در شروع مجدد بازی شد.  

ایگور کوالکوویچ: بازیکنان مرا مأیوس کردند
ایگور کوالکوویچ پس از برد 3 بر یک تیــم ملی والیبال ایران 

گفت: بازی بســیار دراماتیکی بود به ویژه در ست آخر که آن 
اتفاقات رخ داد. تیــم ما انرژی مثبت داشــت و همین دلیل 

بردمان بود. 
وی افزود: در طــول زندگی ام ندیده بــودم بازیکنان زیر تور 
درگیر شوند. شاید رشته هایی مثل بوکس برای تماشاگران 
جالب باشد ولی در والیبال این اتفاق خوبی نیست. رفتار برخی 

از بازیکنان ما در این اتفاق ناراحت کننده و مأیوس کننده بود. 
بازیکنان ما باهوش هســتند و برای همین والیبال را انتخاب 
کرده اند. درباره تیم کره هم نظری ندارم. با اتفاقاتی که رخ داد 

این برد شبیه به باخت بود.
سرمربی تیم ملی والیبال انتقاد ســعید معروف از شرایط 
فدراســیون والیبال تأکید کرد: درســت نیست راجع به 
مســائل دیگر صحبت کنم. ســرمربی تیم ملی هســتم و 
بازیکنان اتفاقاتی که در فدراســیون رخ می دهد را درک 

می کنند. 
گفتنی است در دیگر بازی دیروز استرالیا موفق شد 3 بر یک 

ژاپن را شکست دهد و حریف امروز تیم ملی در فینال باشد.

ایران -  استرالیا  این بار در فینال والیبال قهرمانی آسیا 

جام را در خانه نگه دارید
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فرهنگ و هنر

خبر

افتخارآفرينى ديگر براى  انتشارات به نشر
«يك دختر بى گوشواره» 

برگزيده كتاب سال عاشورا شد
فرهنــگ و هنر: در مراســم 
اختتاميه سومين دوره كتاب سال 
عاشورا در گروه كودك و نوجوان 
و در بخش شــعر، كتــاب «يك 
انتشارات  از  دختر بى گوشــواره» 
به نشر به عنوان برگزيده اين دوره 

انتخاب شد. به گزارش روابط عمومى به نشر، «يك دختر بى گوشواره» كه از 
توليدات «كتاب هاى پروانه» اين انتشارات است در 23 صفحه شامل اشعار 
مذهبى در واقعه كربال براى نوجوانان گروه سنى «د» و «ه» است. «يك دختر 
بى گوشواره» سروده شاهين رهنما و تصويرگرى مليحه احمدى با عناوينى 
همچون «تكرار خورشــيد»، «تشنه تر»، «پرواز اول»، «شرم»، «دختر ماه»، 
«روى نيزه» و... روايتگر اشعارى در ارتباط با شهداى قيام كربال است كه براى 

نوجوانان منتشر شده است.

معرفى فيلم هاى سينمايى دفاع مقدس تلويزيون
باز پخش ديده بان در سالروز تولد كارگردان

فرهنــگ و هنر: 11 فيلم دفاع 
مقدسى، از فردا فيلم هاى سينمايى 
تلويزيون مى شــوند. بــه گزارش 
فيلم هاى  تســنيم  خبرگــزارى 
نمى شــناختمت»،  كــه  «تويى 
«روز ســوم»، «ديده بان»، «كانى 

مانگا»، «گذرگاه»، «شيدا»، «پرواز در شب»، «كيميا»، «ايستاده در غبار»، 
«دســت هاى خالى» و «وياليى ها» در بازه زمانى شــنبه 30 شهريور ماه تا 
جمعه 12 مهر ماه از شــبكه نمايش پخش شــده و در  ساعت 3 بامداد و 
8 صبح روز بعد بازپخش مى شــوند. اين فيلم هــا هر كدام به نوعى يكى از 
آثار مطرح سينماى دفاع مقدس هستند. فيلم «ديده بان» محصول 1367 
به كارگردانى ابراهيم حاتمى كيا، روز دوشنبه اول مهر ماه،همزمان با سالروز 
تولد اين كارگردان ســينماى ايران، پخش مى شود. اين فيلم سال گذشته 
همزمان با برگزارى سى وهفتمين جشنواره جهانى فجر توسط فيلمخانه ملى 
ايران به همراه چند فيلم ماندگار ديگر از دهه 60 ســينماى ايران كه مورد 
توجه منتقدان و مخاطبان سينما قرار داشته اند، آماده و در بخش «فيلم هاى 

كالسيك مرمت شده» به نمايش درآمد. 

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نيك چندسالى  
هســت زائران حسينى در ســفرى آيينى كه به 
پيــاده روى اربعين معروف شــده اســت، با پاى 
پياده به زيارت حرم اين امام بزرگوار مى شتابند. 
از آنجايى كه اين ســفر مورد توجه قشر وسيعى  
از مردم ايران و همچنين كشــورهاى اطراف قرار 
گرفته اســت، به دليل گوناگونــى زائران و مدت 
زمان ســفر داراى ظرفيت بااليى براى توليد آثار 

هنرى است. 
«ازدحام بوســه» يكى از همين آثار است كه به 
قلم نرگس مقصــودى با موضوع ســفر اربعين 
نوشته شده است. اين اثر داستان بلندى است كه 
نويسنده آن را بر پايه نخستين تجربه خود از سفر 

پياده روى اربعين حسينى منتشر كرده است. 
به گفته كارشناسان «ازدحام بوسه» با وجود در 
اختيار داشتن راوى زن، در دام سانتى مانتاليسم 
روايت زنانه نيفتاده اســت. اين اثــر يك روايت 
حس برانگيز و جالب از اين رويداد را روايت كرده 
است. كتاب از شرح چگونگى حركت در اين مسير 
براى راوى شروع مى شود. از آنچه او طلبيده شدن 
را عنوان كرده و در ادامه شرحى است پرتعليق از 
آنچه بر او براى جمع كردن اســباب و آالت سفر 
گذشته و فراهم كردن مقدمات مالى و غير مالى 
آن. نگاه مقصودى در كتاب و براى شرح سفرش 
نگاهى داستانى است. گويى شرح روايى اتفاقاتى 
كه بر او گذشــته و سعى كرده به آن نمك و نگاه 
داستانى بيندازد و براى مخاطب روايتى جذاب تر 
از يك گزارش صرف از آنچه ديده اســت بر جاى 
بگذارد. كتاب با همين نگاه براى تمامى مخاطبانى 
كه اين سفر را تجربه كرده يا نكرده باشند، جذاب 

و خواندنى است. 
توجه به نكات معنوى سفر يكى ديگر از ويژگى هاى 
اين اثر برشمرده  شده است. سفر مقصودى از يك 
نيت و طلب در مشهد آغاز شده و با مستجاب شدن 
دعا و راهى شدنش ادامه پيدا مى كند و گويى در 
روايت كتاب تداوم يافته و منتشر مى شود. در ادامه 

گفت وگوى ما را با اين نويسنده مى خوانيد: 

 چطور به فكر نگارش «ازدحام بوســه» 
افتاديد؟

در زمينه تحصيالت دانشــگاهى دانش آموخته 
رشته فلسفه و كالم اسالمى در مقطع ليسانس 
و هنراسالمى در مقطع كارشناسى ارشد هستم. 
نخســتين آشــنايى بنده با ادبيات و نوشتن به 
سال هاى 82 و 83 بازمى گردد. زمانى كه در كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به ســرودن و 
شــعر مى پرداختم. بعد از يك وقفه چند ساله به 
علت تحصيل و مشغول شدن به كار در انتشارات 
كتاب نيســتان و شــركت كردن در كارگاه هاى 

داستان نويسى متعدد به عرصه نوشتن بازگشتم. 
اين شروع تازه با داستان كوتاه بود.  كتاب «ازدحام 
بوسه» را پس از سفرم به كربال به توصيه يكى از 

استادانم نوشتم. 

  «ازدحام بوســه » را  بيشتر  سفرنامه 
مى دانيد يا داستانى بلند؟

اين كتاب درست اســت كه به صورت داستانى 
روايت شــده اما يك ســفرنامه است و  براساس 
اتفاقات عينى و واقعى نوشته شده  و جنبه خيال 

ندارد.

  در اين كتاب با روايت عينى شما مواجه 
هستيم يا شما از اطالعات ساير سفرنامه ها 

هم  استفاده كرديد؟
همه سفرنامه ثبت لحظه به لحظه سفرى بود كه 
داشتم؛ چرا كه هر مسافرى بنا بر مقتضيات خاص 
و ويژه خودش با ســايرين متفاوت است و روايت 

ويژه خودش را دارد.

 بيشتر به ثبت وقايع و ويژگى هاى اماكن  
يا به حال و هواى اين سفر پرداخته ايد؟

هر دو. عالوه بر معرفى اماكن و حال و هواى سفر 
و زائــران، مخاطب در اين كتاب  بيشــتر با يك 
روايت زنانه مواجه است  كه با  نگاه ويژه خودش 

اماكن و هر موضوع ديگرى را روايت مى كند. 

  مخاطب مى تواند از ســفرنامه شما به 
عنوان يك راهنما مدد بگيرد؟ 

بســتگى به نياز مخاطب دارد. در كتاب «ازدحام 
بوســه» دو كتــاب را معرفى كــرده ام كه حكم 
راهنماى ســفر را دارند هم در بعد معنوى و هم 
در حكم يك ســفر سياحتى. البته سعى كرده ام 
در گوشه گوشه روايتم آگاهى و معرفتى را تزريق 
كنم؛ اينكه اين سفر چه سفرى است و چه مبانى 

معرفتى الزم دارد. 

  درست اســت كه پياده روى اربعين در 

رسانه ها منعكس شده ، اما براى ماندگارى 
اين حركت توليدات اندكى داريم. نظر شما 

چيست؟
بعد فرهنگ سازى سفر پياده روى اربعين مهم ترين 
و اصلى ترين مطلبى اســت كه مى توان روى آن 
كار كرد. هر اثرى در راستاى اعتالى اين فرهنگ 
باشــد، ماندگار اســت و اين فرهنگ در دو بعد 

معنوى و مادى به شدت نيازمند كار است.

 وجه تمايز اين كتاب با آثار مشابه را چه 
مى دانيد؟

نوع نگاه مــن با روايت هايى كــه وجود دارد، 
متفاوت اســت. مــن روايت زنانه اى از ســفر 
اربعين نديده بــودم چون مردها نمى توانند به 
اندرونى خانه ها و موكب ها وارد شوند، توصيف 
اين فضا مى توانست خواندنى باشد و از طرفى 
براى خانم ها هم جذابيت ويژه  خودش را دارد. 
نكته بعدى كه به نظرم بسيار جاى كار دارد و 
كار يك رســانه يا نهاد نيست و حتى مختص 
به ايام اربعين هم نيست، بحث فرهنگ سازى 
زيارت ائمه (ع) اســت. حضور در محضر امام 
و بهره بردارى از ايــن حضور يك بحث جدى 
اســت. هر چقدر رابطه معرفتى من زائر با امام 
جدى تر باشــد به همان نسبت بيشتر بهره مند 
مى شوم. اين موضوع از دغدغه هاى من بود اما 

نمى دانم مخاطب چطور آن را درك مى كند.

 به نظر شما سفرنامه با قلم يك زن داراى 
چه ويژگى هاى متفاوتى  است؟

ابعاد روحى و شخصيتى جامعه زنان امكان ظهور 
و بروز پيدا مى كنند. يك خانم روايت عينى ترى 
از مشكالت زنان در ســفرهاى زيارتى مى تواند 
ارائه دهد. همان گونه كه در «ازدحام بوســه» به 

گوشه اى از آن ها اشاره شد.

  در پايان  اگر بخواهيد قســمتى از اين 
روايت ها را درباره زنان انتخاب كنيد و  براى 
ما مجدد بازخوانى كنيد،كدام قسمت است؟

كتاب از اين لحظه ها فراوان دارد. به عنوان مثال  
بريــده اى از فصل «جزر و مد نام تو آغاز شــد» 
به همين حال و احوال خانم ها پرداخته اســت: 
«زن هــاى آنجا كار مى كردنــد و كار. به صورت 
خســتگى ناپذيرى زندگى را طى مى كردند. اين 
در چهره و حركاتشــان به وضوح درك مى شد. 
خــارج از چارچوب هاى فرهنگى وقتى بهشــان 
نگاه مى كــردم، به عنوان يك همجنس شــايد 
از بيمــارى جســمى رنج مى بردنــد كه آن هم 
خيلى دل به دلش نمى دادند، اما روحشــان ابعاد 
جديدى برايم داشــت. عالمت بيمارى روحى در 
آن ها نبود. عدم رفاه و جنگ حداقل در اين زنانى 
كه من ديدم موجب قوى تر شدنشــان شده بود، 
نه افسردگى و تبعاتش، نه انزوا و گوشه گيرى. از 
لحاظ ظاهرى هيچ آراستگى نداشتند، نه طالهاى 
آنچنانى نه كرمى بر صورت. موهايشان را كه اصًال 
نديدم هميشه شال داشتند. تنها زينت زنانه شان 
همان خالكوبى روى دستان يا پيشانى شان بود. 
نمى دانستم آيا اين ها هم خريد درمانى مى كنند؟ 
يا براى خوشــگذرانى بــه آرايشــگاه مى روند؟ 
تجربه باشــگاه و دوره شــكم  كوچك را دارند؟ 
براى دوران بازنشستگى شــان چه فكرى دارند؟ 
مجله زنانه مى خوانند؟ افسردگى پس از زايمان 
را چه مى كنند؟ ســندرم پيش از قاعدگى شان 
را چطور مديريت مى كنند؟ آيا به دخترانشــان 
مى گويند دوران قاعدگى و ســندرم پيش از آن 
را دوســت داشته باشــند؟ اصالً چقدر خودشان 
را دوســت دارند؟ 30 سالگى شــان چطور است؟ 
50سالگى شان؟ مادرانگى و زنانگى  اين زنانى كه 
ما ديديم خيلى  متفاوت بود، قشر معمولى و رو به 
پايين عراق، نه آن عرب هايى كه در خيلى مسائل 
از مــا جلوترند و با اروپــا رقابت مى كنند. اين ها 
هيچ وقت به دنبال ِست ظروف چينى و بلورشان 
نيستند، هميشه در زمان حال، عين خود ثانيه را 
طى مى كنند، چون ممكن است فردا جنگى بيايد 

و همه چيز خاكستر شود».

برش

بعد فرهنگ سازى سفر پياده روى 
اصلى ترين  و  مهم ترين  اربعين 
روى  مى توان  كه  است  مطلبى 
آن كار كرد. هر اثرى در راستاى 
اعتالى اين فرهنگ باشد، ماندگار 
است و اين فرهنگ در دو بعد 
معنوى و مادى به شدت نيازمند 

كار است

گفت وگو با نرگس مقصودى نويسنده كتاب «ازدحام بوسه» 

يك روايت زنانه از پياده روى اربعين

      صفحه 12

آگهى مزايده
ــب پرونده اجرائى  ــه 9400632 به موج ــول مورد رهن كالس ــده مال غير منق ــى مزاي  آگه
ــه 9400632له بانك صادرات همدان و عليه شركت بسته بندى خوراك آريان پارس  كالس
ــماره ثبت 6330 وخانم مريم احمدى ششدانگ پالك ثبتى 7702  ــهامى خاص ) به ش ( س
فرعى از 19 اصلى مفروزومجزا شده از اصلى مذكورواقع در حومه بخش 2 همدان به نشانى 
ــخصات   ــهرك مدنى فاز 3 بلوك 8 نبش كوچه كوثر11 پالك 340 با حدود ومش همدان ش
ــه 8 مترى ، جنوبا  ــرقا بطول 25 مترپى كوچ ــول 10 مترپى كوچه 8 مترى. ش ــماال بط ، ش
ــول 10 مترپى به پى پالك 7695 فرعى.غربا بطول 25 مترپى به پى پالك 7701 فرعى  بط
ــت  بنام خانم مريم احمدى  ــند مالكي ــل ثبت 65412 صفحه، 11 دفتر 360 ثبت و س ، ذي
ــماره 14310 - 91/9/20 دفتر خانه 30  ــده است كه  طبق سند رهنى ش ــليم  ش صادروتس
ــناس  ــن بانك صادرات همدان قرارگرفته و طبق نظريه مورخ 97/5/13 كارش همدان درره
ــاختمان  ــكلت  س ــده و پالك فوق با اس ــمى به مبلغ 3/200/000/000 ريال ارزيابى ش رس
ــال ميباشد واعيانى  ــت وقدمت بنا حدود 12 س ــنگ اجرا شده اس ــازى با س آجرى  ونما س
ــاحت كل 314مترمربع است، هر يك از طبقات داراى 2 باب خواب  ــامل 2 طبقه بمس آن ش
،پذيرايى،آشپز خانه،حمام وسرويس بهداشتى است ،كف  واحدها نيز با اندود سيمان پوشيده 
شده ،سيستم گرمايش آن رادياتور وپكيج وسيستم سرمايش كولرآبى است.  داراى انشعابات 
ــناس منتخب ملك در تصرف  مالك بوده وهر  ــهرى مستقل است كه  برابر گزارش كارش ش
ــمى ويا عادى نسبت به آن ارائه  ــد. (تا كنون سند رس ــتاجر ميباش يك از طبقات داراى مس
ــورخ 1398/7/22 دراداره اجراى  ــنبه م ــاعت 9 الى 12 روز دوش ــالك فوق از س ــده ) پ نش
ــعيديه، نبش بلوار غنى زاديان از طريق مزايده به فروش مى  ــمى  واقع در بلوارس ــناد رس اس
ــنهادى نقدا فروخته مى شود. ــد. مزايده ازمبلغ ارزيابى ،شروع و به باالترين قيمت پيش رس

ــعاب ويا حق  ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش الزم به ذكراس
اشتراك ومصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد ونيز بدهى هاى مالياتى وعوارض 
شهردارى وغيره تا تاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده 
ــت و نيز درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل  برنده مزايده اس
ــترد خواهد شد ونيم عشروحق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا  مازاد به برنده مزايده مس
ــاعت  ــردد، مزايده روزادارى بعد ازتعطيلى درهمان س ــمى گ چنانچه روزمزايده تعطيل رس

ومكان مقرربرگزار خواهد، شد.(م الف950)  آ-9808017 
تاريخ انتشار: 1398/6/30

رييس اداره اجراى اسناد رسمى همدان-  حدادى

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان- منطقه دو همدان 
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضيعت ثبتى اراضى و س

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
ــماره 139860326034000381  ــمى برابر راى اصالحى ش ــاختمانهاى فاقد سند رس و س
مورخه 1398/5/13 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان منطقه دوتصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس فاقد س
بالمعارض متقاضى مسعود ذوالفقارى محب فرزند امان اله به شماره شناسنامه 6231 صادره 
ازهمدان .درششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 11573/38متر مربع تحت پالك 
ــهرجورقان بخش4همدان خريدارى از مالك رسمى آقاى امان اله  16/4226واقع دراراضى ش
فرزند حسن ومع الواسطه از ذوقعلى ذوالفقارى محرزگرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
ــخاص نسبت به صدورسند  ــود درصورتيكه اش مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــته باشند ميتوانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه  مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــليم و پس ازاخذ رسيد ، ظرف مدت يكماهه از تاريخ تسليم  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت درصورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس اعتراض ،دادخواس

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
.(م الف 975) آ-9808018

تاريخ انتشار نوبت اول :1398/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/7/14

رئيس اداره ثبت اسنادو امالك منطقه دو همدان- موسى حنيفه

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده 9600609- اجراى ثبت سبزوار
بدينوسيله به آقاى مرتضى حسن نژاداناركى،نام پدر:اسمعيل،شماره شناسنامه:58045،شماره 
ــانى سبزوار چهارراه كوشك نبش كيوسك  ملى:0790476398،متولد:1359/01/01، به نش
ــوى جهت وصول  ــم اعظم قلعه ن ــود كه خان ــازى ابالغ ميش ــى كليدس ــى و رانندگ راهنماي
ــند ازدواج  ــتناد مهريه مندرج در س ــارآزادى به اس ــكه طال كامل به ــت عدد س تعداد بيس
ــه  ــادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ــما اجرائيه ص ــماره 18781دفتر80/1/11عليه ش ش
ــده و طبق گزارش مورخ 96/11/3اداره پست شهرستان  ــكيل ش 9600609دراين اداره تش
ــده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق  ــما بشرح متن سند شناخته نش ــبزوار محل اقامت ش س
ماده18آئين نامه اجرا مفاداجرائيه فقط يك مرتبه دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
ــوب  ــخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ــدت ده روز از تاري ــود و چنانچه ظرف م ــى ميش آگه
ــدام ننماييدعمليات اجرائى جريان خواهديافت.(م  ــبت به پرداخت بدهى خود اق ميگردد،نس

الف 98/100/3038) آ-9808019
تاريخ انتشار: شنبه 1398/06/30

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار
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آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ار﹇︀م ︨﹛ ︑﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٢۵۴٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٨٠٢۴۴
ــ︡ : ﹝﹢︨︧ــ﹥  ︴ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۶,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
︧︀︋︨︣ــ﹩ و︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ دا︀ ر﹨﹫︀﹁️ (︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩) ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٧۶۴۶٠ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ 
وآ﹇ــ︀ی ︾﹑﹝︣︲︀ ︑︀︗︣︤ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶۵٠١٣١۵٨۴ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب 
︫ــ︡﹡︡. ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐ــ﹩ ︋﹥ ١٣٩۶,٠۶,٣١﹝ــ﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇ــ︣ار ﹎︣﹁️. روز ﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س ︗️ ﹡︪ــ︣                               

.︡︀ب ﹎︣د︐﹡︧︀ل ا﹊ ︀ی ︫︣﹋️ ︋﹥ ﹝︡ت﹨ ﹩﹎آ
(۶٠٣٩۵٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 
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۹۸
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آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ا︣ا﹡﹫︀ن آرا﹥ ︑︖︀رت ︫ـ︣ق 

︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص ︋ـ﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ۶٢۵٠۵ و                  

١۴٠٠٧٠۵٢۵٧۴ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,١۵ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ :               
 ️﹁︀ ︀ق﹛ــ﹏ ا١ - ﹝﹢︲﹢ع ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ
 :︡و ﹝ــ︀ده ﹝︣︋﹢︵ــ﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮ــ﹑ح ﹎︣د
ــ︣︋️ و  ﹠︡ی ا﹡﹢اع آ︋﹞︺︡﹡﹩ ،︫  ︧ــ︐﹥︋  ︑﹢﹜﹫︡ و︋ 
﹡﹢︫ــ﹫︡﹡﹩ ﹨︀ی ﹝︖︀ز ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم 
و ︔︊ــ️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹁﹢ق ︋ــ﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ︮︡ور 

︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹫︊︀︫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۶٠۴٠١٧)
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آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹢︨︧﹥ ﹋︪︀ورزی 
و﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹠︀ران ﹝﹢︨︧﹥ 

︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١                                                            
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٩۶٠٠٢٠۴١٠

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩                
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨٫٠۵٫٢۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ﹝ــ︀ده ٣٠ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ 
(اد︾︀م) ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ﹏ ︋﹥ ﹝﹢اد ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ 
ا︲︀﹁﹥ ︫ــ︡: ا﹟ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ اد︾︀م 

﹎﹫︣﹡︡ه ︀ اد︾︀م ︫﹢﹡︡ه ︋︀︫︡
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 
﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹠︀ران (۶٠٣٩٩٢)
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آ﹎﹩ ا﹡﹑ل ︫︣﹋️ ﹋﹢︫︩ ﹎︧︐︣ ︵﹢س 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢١۴٩ و 

 ١٠٣٨٠٢٧٨۴١١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩                  
﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٢١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
 ر در ︑︀ر﹢﹋︢﹞ ️﹋︣ ــ︡ : -︫  ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
﹁ــ﹢ق ﹝﹠ــ﹏ ا︻ــ﹑م ﹎︣دــ︡ وآ﹇ــ︀ی ﹝︡ی 
ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٢٨٨٣۴٧٨١٢ ︋﹥ 
︣ای ﹝︡ت دو  ــ︣﹋️︋   ︫﹤﹫﹀︭︑ ︣︡﹞ ️﹝︨ــ
 ﹤﹫﹀︭︑ ﹏﹞ ﹩﹡︀︪ــ﹡ .︡︀ب ﹎︣د︐﹡︨ــ︀ل ا
﹫︀︋︀ن ﹝﹫﹑د-                      ︖︀د-رو︋︣وی︠  ﹝︪︡-︋﹙﹢ار︨ 
 . ︫︡︀︋ ﹩﹞ ٧︡ک ۵٨- ︵︊﹆﹥ ︨﹢م- وا﹑︎
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶٠٣٩٨٨) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾
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