
نگار قدسی آزاد شد
»نگار قدسی« شهروند ایرانی که با شکایت 
یــک دادگاه در آمریکا، به جرم دور زدن 
تحریم ها در استرالیا دستگیر و به زندانی 
در آمریکا منتقل شــده بود، از چند روز 
پیش که دادگاه آمریــکا اعالم کرد او به 
27 ماه حبس محکوم شده، سوژه فضای 
مجازی شــده بود. روز گذشته اما پس از 
باال گرفتن اعتراض نهادهای حقوق بشری و داغ شدن هشتگ های مربوط به 
نام او در توییتر، دادگاه آمریکا او را تبرئه و آزاد کرد. حاال نخستین تصویر از 
بازگشت این شهروند ایرانی به کشورمان، در فضای مجازی منتشر شده است.

روایت مقاومت
کاربــران فضــای مجــازی در آخرین 
روز از هفتــه دفــاع مقدس، هشــتگ 
#روایت_مقاومت را در توییتر فارســی 
ترنــد کردنــد. در ادامه چنــد نمونه از 
پیام های منتشر شــده توسط کاربران را 
می خوانید:»هنوز هــم خیلی هامون فکر 
می کنیم که جوون های ما فقط با بعثی ها 
جنگیدن. هنوز خبر نداریم پس از جنگ از 18 کشور مختلف هوایپما اومد و 
اسیرهاشو برد... دفاع ما نبرد »ترین« ها بود. خونین ترین جنگ پس از جنگ 
جهانی، طوالنی ترین جنگ قرن 20، پیچیده ترین عملیات های آبی و خاکی 
جهان)والفجر( و بزرگ ترین عملیات هوایی قرن. ما از روایت مقاومتی حرف 

می زنیم که با خالی ترین دست ها بر دنیا پیروز شد«.

جمهوری اسالمی برقرار خواهد ماند
عطــاءاهلل مهاجرانــی، دربــاره عملکرد 
شــورای مدیریت  گذار که مدتی است با 
هدف گذر از جمهوری اســالمی، توسط 
اپوزیسیون های خارج نشین تشکیل شده، 
در حســاب توییتری اش نوشــت:»امروز 
داشتم رمان مرگ قسطی نوشته سلین و 
ترجمه سحابی را می خواندم. نیم گوشی 
هم به نشســت شورای گذار داشتم! معدل سنی شورای گذار باالی 70 سال 
اســت. یک دهه دیگر این مجموعه زمینگیر می شوند و جمهوری اسالمی 
ایران برقرار خواهد ماند! اپوزیســیون جمهوری اسالمی دچار مرگ قسطی 

شده است«.

خواهرزاده علی ضیا و برنامه فرمول یک
علــی ضیــا معمــوالً در صفحه های 
شــخصی اش در فضــای مجــازی، از 
میهمان هــای آینــده برنامــه فرمول 
یــک، رونمایی می کند و پیشــاپیش 
اشتراک  به  را  توضیحاتی درباره آن ها 
می گذارد. ضیــا اما این بار با انتشــار 
تصویــری در کنار خواهــرزاده اش، به 
زبان طنز در توییتر نوشــته اســت:»خواهرزادم اومده بهم میگه: دایی 
علی منو تــو برنامت دعوت کن، چون من دارم این کاســه رو میذارم 
رو سرم خوشگل شد، ولی متأســفانه آخرش اونجوری پیش نرفت که 

دعوتش کنم برنامه«!

 مجید تربت زاده   سی 130 ها اگرچه به قول خلبانان 
ماهر ایرانی، مرغ عروســی و عزا هستند و خیلی از ما 
ایرانی ها خاطره خوشی از آن ها نداریم، اما چه خلبانان و 
کارشناسان امور هوایی ایران، چه خلبانان و کارشناسان 
دیگر مناطق دنیا، هنوز که هنوز است از این هواپیماهای 
غول پیکر و پرسروصدا به عنوان ایمن ترین هواپیماها نام 
می برند. واقعیت هم این است که »هرکولس« ها هنوز 
که هنوز اســت به عنوان موفق ترین هواپیمای ترابری 
و تاکتیکی جهان شناخته می شوند و حتی متخصصان 
کشورهای مختلف آن را به عنوان »معجزه تکرارنشدنی« 
صنایع هواپیمایی قبول دارند. با این همه، این غول های 
پرنــده اما حوادثی را هم در نقاط مختلف جهان خلق 
کرده اند که تقریباً 10 مورد آن مربوط به کشور خودمان 
بوده است. یکی از این 10 مورد، سانحه هوایی مهرماه 
1360 است که اگرچه به سقوط کامل هواپیما منجر 
نمی شود اما در میان کشته شدگان آن نام پنج فرمانده 

ارشد دوران دفاع مقدس دیده می شود.

   فقط 500 متر
 بگذاریــد کمــی بیشــتر از »هرکولــس« یــا همان 
سی 130 بگوییم. این هواپیما عالوه بر ترابری تجهیزات 
و نیروهــا در دوران جنگ، در موقعیت ها و شــرایطی 
مانند کمک رســانی در سیل و زلزله، تحقیقات علمی، 
شناســایی آب  و هوا، سوخت رســانی هوایی، گشت 
دریایی و آتش نشــانی هوایی نیز استفاده می شود. در 
ایران هــم عالوه بر وظیفه ترابری تاکتیکی هوایی، در 
طول جنگ نفتکش ها عملیات گشت دریایی را به عهده 
داشت و در ســوانح طبیعی هم به خاطر توانایی فرود 
در ناآماده ترین نقاط و بد ترین شرایط، گزینه اول برای 
حضور در عملیات امدادرسانی بود و هست. می گویند 
بیش از 40 مدل از هرکولس ســاخته شده و هنوز هم 
در بیش از 60 کشــور جهان از آن استفاده می کنند و 
شاید تنها هواپیمایی باشد که شرکت »الکهید« به تولید 
آن ادامه می دهد. سی 130، چهار موتور توربوپراپ دارد 
که حتی اگر دو موتور آن کامالً از کار بیفتند با دو موتور 
دیگر می تواند پرواز کند و مأموریتش را به پایان ببرد. 
دو طرف هواپیمای سی 130، سامانه هایی شبیه راکت 
به نام JATO قابل نصب است که مثل موشک عمل 
کرده و به هواپیمای غول پیکر کمک می کند با دورخیز 
و تیک آفی کمتر از 500 متر از زمین بلند شــود! آمار 
و اسناد نشان می دهد پیش از انقالب 54 فروند از این 

نوع هواپیما خریداری شده بود.

   آیا خبر داشتید؟
 نــه تنها حادثه ســقوط هواپیمای »ســی 130« در 
کهریزک بلکه زندگی و سرگذشت تک تک فرماندهانی 
که در آن به شهات رسیدند، جان می دهد برای ساختن 
فیلم، سریال، نوشتن داستان، پژوهش و... با این همه 
همان طور که هنوز کســی دلیل اصلی سانحه مهرماه 
ســال 1360 را نمی داند، کسی هم نمی داند چرا حاال 
و ســی و چند سال پس از این ماجرا آن هم زمانی که 
بسیاری از کارگردان ها، نویسندگان و حتی پژوهشگران 
دلشــان لک زده برای سوژه های بکر و دست نخورده، 
کسی آن طور که باید و شــاید سراغ ماجرای سقوط 
»ســی 130« نرفته است. به جز مصاحبه هایی که گاه 
و بیگاه با بازماندگان یا جاماندگان این پرواز انجام شده 
است و البته فیلم مستند »سی 130« که برای نخستین 

بار تالش کرد شــاید گره های کور داستان این سقوط 
پرماجرا را باز کند و خیلی از کارشناســان می گویند 
چندان موفق به این کار نشد. بدون شک هم ماجرای 
ســقوط سال 1360 و هم شــهادت شهیدان فکوری، 
جهان آرا، کالهدوز، فالحی، نامجو و... را در این ماجرا 
می دانید اما آیا تا همین دو سه سال پیش خبر داشتید 
که خلبان این پرواز- کاپیتان صولتی - که موفق شده 
هواپیما را تقریباً بنشــاند، هنوز زنده است و خاطرات 

زیادی برای تعریف کردن دارد؟

   پروازی که چهار بار کنسل شد
ماجراهای قبل از پرواز را از زبان خلبان »علی صولتی« 
بخوانید: »عملیات ثامن االئمه برای شکســتن حصر 
آبادان انجام شــده بود... شــب آمدم گردان... شهید 
همتیان افسر عملیات بود... خواستم بروم منزل، اما 
گفت فــردا به تو نیاز داریم. گفتم مــن 6 روز پرواز 
داشتم، فردا می خواهم اســتراحت کنم... اصرار کرد 
که نفر کــم داریم. گفتم راســتش را بخواهید فردا 
ســالگرد ازدواج من اســت... گفت نه هر طور شده 
باید یک پرواز انجام دهی. قبول کردم و گفتم الاقل 
یک پرواز مشــخصی بگذارید تــا من عصر برگردم و 
در خانه ام باشم... قبول کردند و گفتند ساعت هشت 
و نیم به اهواز می روی، مجروحان را ســوار می کنی 
و برمی گــردی... فــردا صبح آمدم... کارهــا را انجام 
دادم اما خبر دادند که فعاًل مأموریت کنســل است... 
باید استندبای )آماده( باشــید... سه ربع بعد گفتند 
مأموریت انجام می شــود... چند دقیقه بعد اما باز هم 
مأموریت کنسل شد... قرارشد مأموریت به هواپیمایی 
که از شیراز می آید واگذار شود... چند دقیقه بعد، از 
ستاد نیرو تماس گرفتند و گفتند پرواز شیراز کنسل 
شده و خود شما باید این پرواز را انجام دهید، منتها 
یک پرواز هم به بوشــهر برای انتقال پیک ویژه باید 
انجام شــود... برنامه این بود کــه ابتدا مجروحان در 
اهواز ســوار شده و سپس هواپیما به بوشهر برود، دو 
نفر پیک را پیاده کرده و بعد از آن به تهران برگردد... 
هر چه به آن ها گفتم این کار غلط است، قبول نکردند 
و گفتند این دستوری اســت که ابالغ شده... بعد از 
چند دقیقه مجدد گفتند مأموریت کاًل کنســل شده 
است... ســاعت 12 به سمت منزل راه افتادیم... جلو 
در گردان بودیم کــه داد زدند و گفتند برگرد، پرواز 
انجام می شود! رفتم و مستقیماً با ستاد صحبت کردم 
و گفتم: از نظر من ســناریو این مأموریت غلط است. 
گفتند: نظر تو چیســت؟ گفتم: ابتــدا پیک ها را به 
بوشــهر می برم و موتــور را خاموش هم نمی کنم. به 
محض پیاده شدن آن ها، به اهواز می روم و مجروحان 

را به تهران برمی گردانم... این بار موافقت شد...«.

   تیم ویژه
سی 130 ابتدا به بوشهر می رود و پیک های ویژه را پیاده 
می کند و در بازگشــت چون اهواز توسط هواپیماهای 
دشمن در حال بمباران اســت، 45 دقیقه در آسمان 
می ماند و بعد موفق به فرود می شــود تا مجروحان را 
سوار کند. مسئول فرودگاه می گوید، به جای مجروحان 
بایــد یک تیم ویژه را به تهران ببری! فرماندهان ارتش 
و ســپاه همان تیم ویژه بودند که البــد پس از پایان 
موفقیت آمیز عملیات ثامن االئمه به تهران می رفتند تا 
گزارش بدهند. خلبان درخواست می کند برای این گروه 

ویژه هواپیمای کوچک تری آماده کنند و ســی 130 
فقط مجروحان را به تهران ببرد. حتی با شهید »فالحی« 
در این مورد صحبت می کند و فرمانده شــهید ارتش 
می پذیرد و می گوید: حتی اگر هواپیمای کوچک آماده 
نشــد، شما پرواز کنید، ما در اهواز می مانیم. مسئوالن 
فرودگاه اما موافقت نمی کنند. فرماندهان حتماً باید با 
همین ســی 130 به تهران بروند! در نهایت و پس از 
کش و قوس های فــراوان، هواپیما عالوه بر فرماندهان 
ارتش و ســپاه، مجروحان را نیز سوار کرده، چند پیکر 

شهید هم به مسافران اضافه می شود و پرواز می کند.

   سه خلبان
ســه خلبان کنترل هواپیما را به عهده دارند. صولتی 
خلبان اصلی است، یک کمک خلبان با تجربه و خلبان 

دیگری که البته چندان با تجربه نیست. 
با ســه خلبان و تعریــف و تمجید هایی کــه ابتدای 
مطلب از »هرکولــس« کردیم نباید جای هیچ نگرانی  
وجود می داشــت. حتی اگر دو ســه موتور هواپیما از 
کار می افتادنــد، هرکولس می توانســت خودش را به 
اولین فرودگاه برساند و بنشیند. خلبان ها هم به همه 
احتماالت فکر کرده بودنــد جز اینکه مثالً یکباره هر 
چهار موتــور از کار بیفتند و هواپیمــا در بی برقی و 

خاموشی کامل فرو برود! 
نرســیده به تهران همین اتفاق هم می افتد. خلبان با 
برج مراقبت تمــاس می گیرد، اجازه می دهند هواپیما 
تــا 7 هزار پایــی پایین بیاید و درســت وقتی تماس 
تمام می شــود، هرکولس انگار یکباره سکته می کند! 
صحبت های خلبان »صولتــی« را بخوانید: » به محض 
اینکه مکالمه تمام شــد، یک انفجار مهیب در قسمت 
راســت کابین مانند یک جریان با ولتــاژ باال صورت 
گرفت و همزمان کابین روشن شد...هواپیما مثل یک 
گلوله سنگی شروع به سقوط کرد و همزمان برق هم 
قطع شد...با فشار زیاد سعی کردم با کنترل فرامین، از 
شیرجه مستقیم جلوگیری کنم تا هواپیما با دماغه به 

زمین نخورد...«.

   23 نفر
حرف های بی ســند و غیررسمی هم درباره این پرواز و 
معماهایش بسیار است. از گمان بمب گذاری در هواپیما 
بگیرید تا خرابکاری عوامل نفوذی و اشــتباه مهندس 
پرواز در خاموش کردن ژنراتورها. یعنی مهندس شاید 
کم تجربه بنا به ادعای برخی خلبان ها به دلیل شباهت 
بسیار زیاد دکمه ها و ابزار کنترل، به جای کاری دیگر، 

به اشتباه ژنراتورها را خاموش می کند! 
ما هم مدعی نیستیم در این گزارش مختصر قرار است 
کشــف معما کنیم. فقط این نکته را فراموش نکنیم 
همه این احتمال ها می توانند درست باشند. چه خطای 
فاحش انســانی و چه خرابکاری برخی عوامل نفوذی 
که به فاصله دو ســال و اندی از پیروزی انقالب، نفوذ 
آن ها در مراکز و ســازمان های مختلف آن زمان اصاًل 
چیز دور از ذهنی نیســت. به هرحال کادر فنی تالش 
می کنند هواپیما را در زمین ناهموار بنشانند. چرخ ها با 
تالش شهید »فکوری« فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش 
به صورت دستی باز می شــوند. اما یکی از چرخ ها در 
برخورد با زمین جمع می شــود، بال به زمین برخورد 
می کند و بعد هم بخشی از هواپیما آتش می گیرد و... 

در نهایت اما 23 نفر هم نجات پیدا می کنند. 

جوجه ها را اول پاییز می شمارند!

 قدس زندگی: آن طور که رســانه ها اعالم کرده انــد، در جریان عملیات نظامی 
»نصر من اهلل« که یکی از بزرگترین عملیات های نظامی از آغاز جنگ، ضد سعودی ها 
محسوب می شود، رزمندگان یمنی توانستند با حمله گسترده به نیروهای آل سعود 
در منطقه نجران، تعداد زیادی از خودروهای زرهی ارتش سعودی را نابود و هزاران 
افسر و سرباز را اسیر کنند. طبق اعالم سخنگوی نیروهای مسلح یمن، به اسارت 
گرفتن هزاران نیروی سعودی که در میانشان فرماندهان بزرگ ارتش این کشور 

هم دیده می شوند، فقط 72 ساعت طول کشیده است.
پس از اعالم این خبر، کاربران توییتر، چهار هشــتگ مختلف را در این شــبکه 
اجتماعی داغ کردند. پرتکرار ترین هشــتگ در این میان، #نصر_من_اهلل بود که 
بیش از هزار بار مورد اســتفاده قرار گرفت. کاربران با اســتفاده از این هشتگ، به 
صحبت های اخیر وزیرخارجه رژیم صهیونیســتی که خطاب به جبهه مقاومت و 
ایران گفته بود: »جوجه را آخر پاییز می شمارند« هم واکنش نشان داده و ضربه یمن 
به آل سعود را پاسخ جبهه مقاومت به صهیونیست ها دانستند. در ادامه چند نمونه 

از پیام های منتشر شده در قالب این هشتگ را می خوانید:
»تصویر اســارت نظامیان بعثی توسط نوجوان بسیجی ایرانی در دفاع مقدس در 
تایم الین عربی به عنوان به اسارت درآمدن سعودی ها در عملیات #نصر_من_اهلل 
یمنی ها در حال انتشار است. خیلی بی ربط هم نمی گویند. این تفکر جبهه مقاومت 
است که در هر مکانی و هر زمانی دشمنان را به زانو و اسارت درمی آورد... حساب 
کردم دیدم اگه یمن چهار تا عملیات این جوری دیگه داشته باشه، سال دیگه بعد 
از حج تمتع بدون گذرنامه مون، از همون جا یه راست میریم برا پیاده روی اربعین... 
یادتونه وزیرخارجه رژیم صهیونیستی تو سازمان ملل گفت جوجه رو آخر پاییز 
می شمارن؟ حاال بعد از عملیات انصاراهلل به نظرم باید بیاد جوجه های سعودی و 

جوجه های صهیونیستی که اسیر و کشته شدن رو همین اول پاییز بشماره.
9هزار نظامی و 7هزار درجه دار ســعودی اسیر شدن. این یعنی کاری که یمن با 
عربستان سعودی کرد رو آمریکا نمی تونه تو هالیوود با دشمن های فرضیش بکنه«.

   هشتگ های دیگر
در کنار این هشتگ اما سه هشتگ دیگر هم در ارتباط با حمله یمن به عربستان 
در توییتر داغ شده است. #عربستان، #یمن و #نصر_من_اهلل_وفتح_قریب. در 
ادامه چند نمونه هم از توییت هایی را که در قالب این هشــتگ ها منتشر شده اند 
می خوانید: »به خواست خدا نام عملیات نصر من اهلل بود که فتح قریب رسید... پول 
و نیروی جهادی جمع کنیم برای ساخت حرم ائمه در قبرستان بقیع یا زوده هنوز؟ 
بعد از انفجار آرامکو به وسیله پهپادهای یمنی و انهدام سه تیپ زرهی در عملیات 
نصر من اهلل توسط رزمندگان انصاراهلل، برخی گزارش ها از کشته شدن »عبدالعزیز 
الفغم« بادیگارد شخصی ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی خبر می دهند!... 
االن آمریکا در واکنش به قلع و قمع شدن سربازان سعودی، برای بار چهارم بانک 
مرکزی ایران رو تحریم می کنه... با ابرهه گر لشکری از فیل بسازند/یاران علی)ع( 
فوج ابابیل بسازند... آمریکا پشتت، نفت دنیا دستت، اسلحه های مدرن دنیا مال تو، 
مغزهای صهیونیستی مشاورت باشن، بهترین هواپیماهای جنگی و همه رسانه های 
دنیا با تو باشن، ولی در نبرد با مجاهدان پابرهنه  یمنی شکست بخوری. تفسیری 

باالتر از این برای کم من فئة غلبت فئة کثیرة واهلل مع الصابرین هست«؟

 مجازآباد
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ورزش
تست کالدرون و استراماچونی در جام حذفی

صعود یحیی زیر باران

مصاحبه با سولسشر و امیدهای این نروژی 
برای بازسازی منچستریونایتد

شهر ُرم هم 
یکروزه ساخته نشد

گفت و گو با محمدعلی عابدی، عکاس جنگ

عکاسی به سفارش عشق

مشهور شد اما...
درآمدن یکباره از چاه فقر 
و فســاد و فحشا و رسیدن 
به شــهرت و ثروت اگرچه 
بــه درد فیلم هــا و قصه ها 
می خورد، اما به نظر خیلی 
زندگی شان  که  آن هایی  از 
از  منجالبی  در  بناچــار  را 
می گذرانند،  فســاد  و  فقر 
دســت  تقریبــاً  آرزویــی 
نیافتنی اســت. حکایت زندگی و سرنوشت »سیتی آسیه« اندونزیایی، 
کــم و بیش شــبیه همین ماجرا و آرزویی اســت کــه گفتیم. با این 
تفــاوت که زن جوان، به جای رســیدن به شــهرت و ثروت ناگهانی، 
یکباره از اوج فقر و فســاد و پلشــتی، به دنیای کثیف تر و پشت پرده 
سیاست و جنایت پرتاب می شود و تا چشم باز می کند، نام خود را در 
فهرست عامالن ترور شیمیایی برادر رهبر کره شمالی می بیند. دختر 
روســتایی با تجربه یک ازدواج ناموفق، با کودکی که روی دســتش 
مانده به دلیل فقر تن به خودفروشــی می دهــد و مدتی بعد یک نفر 
پیدا می شــود که از او برای بازی در فیلم هایی شــبیه دوربین مخفی 
دعوت می کند و قول می دهد این کار زمینه بازیگر شــدن و شهرتش 
را فراهم کند. »سیتی آسیه« اما نمی داند در آخرین کارش، قرار است 
با همدســتی زنی دیگر، دست هایش به ســمی کشنده آغشته شده و 
این ماده کشــنده، برادر رئیس جمهور کره شــمالی را به قتل برساند. 
عوامل اصلی ترور حتی به »ســیتی آسیه« هم رحم نکرده بودند چون 
ماده مســموم، اگر زن جوان شانس نمی آورد خودش را هم می کشت. 
دیروز »ایســنا« از روزنامه »دیلی میل« انگلیس نوشت که خبرنگارش 
به روســتای زادگاه »ســیتی آســیه« رفته و با قاتل ناخواسته حرف 
زده اســت تا زن بخت برگشــته از چگونگی قربانی شدنش به هوای 
شــهرت و ثروت بگوید. گفتنی اســت که پرونده این زن، مدتی پیش 
با پادرمیانی نخســت وزیر اندونزی مختومه اعالم شد تا او از زندان و 
اعدام نجات پیدا کند و به زندگی عادی اش برگردد. البته او قول داده 

اســت آرزوی بازیگر شدن، شهرت و ثروت آنچنانی را فراموش کند!

سیدمحمد موسوی: ملی پوشان افسرده شدند

لیگ والیبال ما 
جنگ اعصاب است

 روایت مجازی

 فؤاد آگاه

باور می کنید؟

نگاهی به سانحه هوایی مهرماه سال 1360 و شهادت پنج فرمانده ارشد نظامی

روزی که »هرکولس« 
سکته کرد!
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ورزش: ســیدمحمد موسوی در ۳۲ ســالگی برای  
نخســتین بار تصمیم گرفتــه لژیونر شــود؛ اتفاقی 
که شــاید خیلی زودتــر از این ها منتظــرش بودیم. 
ســیدمحمد موسوی که به خاطر خســتگی زیاد قید 
حضور در جام جهانــی را زد و از کوالکوویچ مرخصی 
گرفت تــا چند روز دیگر راهی لهســتان می شــود تا 
تمرینات خود را با تیــم »ایندیکپول اولشــتین« در 
پالس لیگا اســتارت بزند. با او درباره تیم ملی و لژیونر 

شدنش هم کالم شدیم.

از مشهد تا لهستان
پس از توافقی که با تیم لهســتانی داشتم و همچنین 
مذاکراتی که با تیم شــهرداری ارومیــه برای جدایی 
انجام دادم، چند روز دیگر راهی این کشــور می شوم. 
تیــم اولشــتین بازیکن مطــرح آنچنانی کــه مردم 
بشناســند، ندارد. البته میکا، بازیکن لهســتان تا دو، 

سه سال قبل در این تیم بوده است. 

 ناامیدی ایتالیایی ها
ســال های زیادی بود که از تیم های خارجی پیشنهاد 
داشــتم، اما به خاطر دالیلی که داشــتم و شاید هم 
اشــتباه بود، ترجیح دادم در ایران بازی کنم. تصمیم 

من این بود که پیش خانواده و رفقایم بمانم و در لیگ 
ایران بازی کنم، اما دیگر آن قدر لیگ ما ضعیف شده 
که به فکر رفتن به لیگ های خارجی افتادم. امســال 
از زمانی که تمرینات خود را بــرای لیگ جهانی آغاز 
کردم، طوری تمرین کردم که امسال لژیونر شوم. در 
واقع این انگیزه در من بود و دوســت داشتم به ایتالیا 
بروم اما نشــد. فکر می کنم تیم های ایتالیایی آن قدر 
در سال های اخیر به من پیشــنهاد دادند و نپذیرفتم، 
دیگر از من ناامید شدند و امســال پیشنهاد خوبی به 

من نرسید.

جنگ اعصاب در لیگ ایران 
لیگ ما چه از نظر فنی و چه شــکل برگزاری خیلی 
ضعیف شــده اســت. تا چند ســال قبل بازیکنان 
باکیفیت در ایران زیاد بودند. هم بازیکنان خارجی 
جذب می شــدند و هــم بازیکنان تیم ملی بیشــتر 
در لیگ خودمان بــازی می کردند. قبــاًل هم گفتم 
که لیگ ما بیشــتر شــبیه جام رمضان است و هیچ 
تالشــی برای برگزاری بهتر آن وجــود ندارد. همه 
این مســائل روی هم انباشــته شــد تا من تصمیم 
گرفتم لژیونر شــوم. به هر حال تمرکزم در لهستان 
دیگــر فقــط روی والیبال اســت. اینجــا باید هر 

هفته با تماشــاچی، کمیته انضباطی و فدراســیون 
می جنگیدیم و جنگ اعصاب داشتیم.

در مشهد اذیت شدم 
با وضعیــت فعلــی و قیمت بــاالی دالر و یــورو هر 
قراردادی که خارج از کشور ببندید، بی گمان بهتر از 
ایران است. البته من بیشتر به خاطر آرام شدن اعصابم 
تصمیم گرفتــم به لیگ های خارجی بروم. من ســال 
قبل با تیم مشهد بودم و خیلی اذیت شدم. مشهدی ها 
خوب بودند، اما هر هفته بــا داور و برخی افراد جنگ 

اعصاب داشتیم.

ملی پوشان افسرده شدند
در هفته های اخیر با سایر ملی پوشان در اردو صحبت 
می کردیم و می دانم که همه بازیکنان از نظر روحی و 
بدنی خسته هستند. متأســفانه هیچ حمایتی از سوی 
هیچ نهادی یا فــردی از ما نمی شــود. بازیکنان فقط 
به خاطر مردم ۶، هفت ماه در اردوهای شــبانه روزی 
هســتند و این فشــار را تحمل می کنند، اما واقعاً آدم 
یک جایی دیگر کم می آورد. همه دلســرد و افسرده 
هســتند. قهرمان آســیا شــدیم، اما یک مسئول به 
رختکن تیم ما نیامد تا به بازیکنان خســته نباشــید 

بگوید. فقط آمدند باال نشســتند و پــس از بازی هم 
رفتند.

پس از المپیک والیبال رها شد
بالتکلیفــی فدراســیون کــه در این مســائل دخیل 
اســت، اما من می گویم حتی زمانی که فدراســیون 
رئیس داشت هم شــرایط همین بود. می توانم بگویم 
از المپیــک ریو به بعــد دیگر والیبال حمایت نشــد. 
بازیکنان برای خودشــان و مردم تالش می کنند، اما 
هیچ کس نباید تیم ملی را بازخواست کند که چرا بد 
بازی کرده یا فالن بازی را باخته اســت. وقتی داری 
برای تیم ملی کشورت تالش می کنی، اما برای کسی 

مهم نیست، ناخودآگاه دلسرد می شوی. 

 باید به خانه برگردیم!
والیبال هم اسپانسر دارد و هم پول در آن زیاد است. مردم 
هم که همیشه والیبال را حمایت کردند، اما فکر می کنم 
یک جریانی وجود دارد که می گوید والیبال باید افت کند 
و پایین بیاید! اینکه چه دشــمنی با والیبال وجود دارد 
را نمی دانم، اما انگار والیبال بی صاحب شــده است. این 
اتفاقات بی گمان در روند تیم ملی تأثیرگذار است. گاهی 
اوقات با بچه های تیم ملی فکر می کنیم که والیبال دیگر 
کارش تمام و تعطیل شــده و باید به خانه مان برگردیم! 
باور کنید در همین حد دلسرد شدیم. نمی توانم بیرون 
بروم و بگویم من »ســیدمحمد موسوی« هستم، لطفاً به 
من ماشین یا خانه بدهید! شــاید دنبال این هستند که 
والیبال نتیجه نگیرد، اما ما هم پُررو هستیم و دائما نتیجه 
می گیریم. اگر این طور است که بگویند والیبال تمام است 

و ما هم جمعش کنیم!

شانس ۹۹ درصدی حضور در المپیک
شــانس ما برای صعود به المپیک ۹۹ درصد اســت. 
المپیک چیزی نیســت که بچه های ما با آن شــوخی 
داشــته باشــند. هم به خاطر خودمان و هم به خاطر 
مردم با تمام توان بازی می کنیم. احتماالً مسئوالن هم 
در این چند ماه آینده پیدایشــان می شود. به هر حال 
المپیک برای یکســری خیلی منافع دارد و به همین 

خاطر به ما هم سر می زنند.

اعتماد کوالکوویچ
کوالکوویچ آدم منطقی و مهربانی اســت. موقعی که 
خواســتم با او برای نرفتــن به جــام جهانی صحبت 
کنم، قبل از اینکه دالیلــم را بگویم، خودش گفت که 
می خواهی به جام جهانی نیایی؟ تا جواب مرا شــنید، 
گفت: من به تو اعتماد دارم و می دانم که شرایط بازی 
کردن را نداری؛ وگرنه با مــا می آمدی. فکر می کردم 
حداقل باید نیم ســاعت با کوالکوویچ صحبت کنم تا 

قانع شود، اما رفتار او مرا شگفت زده کرد. 

حمله کورتوا به منتقدان
ورزش: کورتوا که اخیراً در اسپانیا با انتقادات زیادی مواجه شده است پس از دربی 
مادرید از فرصت اســتفاده کرد تا به این انتقادها پاسخ دهد. کورتوا پاسخ تندی به 
منتقدانش داد و مدعی شد کســانی که از او انتقاد می کنند فوتبال را نمی فهمند و 
این انتقادها تأثیری روی او ندارد. کورتوا در پایان بازی در میکســدزون ورزشگاه 
واندا متروپولیتانو گفت: »انتقادها روی مــن تأثیری ندارد. من عملکردم در بازی ها 
را با کسانی تحلیل می کنم که فوتبال را می فهمند. من درباره بازی هایم با مربیان و 

هم تیمی هایم صحبت می کنم نه دیگران«.

هشدار جدی پیکه به مدیریت بارسا
ورزش: جرارد پیکه پس از برتری بارسا بر ختافه و در مصاحبه با خبرنگاران از تمام 

ارکان باشگاه خواست که دست از تفرقه انگیزی برداشته و باهم متحد باشند.
بارسا در زمین ختافه به برتری صفربر۲ دست یافت تا به نخستین برد بیرون خانه 
خود دست یابد. جرارد پیکه در پایان بازی گفت: »ضیافت شام را کل تیم ترتیب داده 
بود و نه یکی دو بازیکن خاص ولی خوب، همه باید باهم متحد باشیم. وقتی می گویم 
همه منظورم بازیکنان، هواداران و نیز مدیریت باشگاه است. امیدوارم هیچ کس برای 

شروع جنگی که وجود ندارد و نباید داشته باشد، تالش نکند«.

کولمن و ثبت ششمین رکورد سرعت تاریخ دوومیدانی
ورزش: کریســتین کولمن با ثبت رکــورد ۹.۷۶ ثانیه قهرمان مســابقات جهانی 
دوومیدانی دوحه در ماده ۱۰۰ متر شــد و توانســت ششــمین رکورد برتر تاریخ 
دوومیدانی جهان را به خود اختصاص دهد. مســابقات جهانــی دوومیدانی دوحه 
قطر از جمعه آغاز شد و شنبه شب قهرمان دو ۱۰۰ متر خود را شناخت. کریستین 
کولمن ۲۳ ساله از آمریکا بر خالف انتظار، مدال طال را بر گردن آویخت. همه تصور 
می کردند هموطنش جاستین گاتلین ۳۷ ساله پیش از همه از خط پایان عبور می 

کند. او سومین رکورد تاریخ آمریکا را نیز به نام خود اختصاص داد.

ترس لیورپول برای از دست دادن کلوپ
ورزش: به نقل از دیلی میل، لیورپول با هدایت یورگن کلوپ در دو فصل اخیر به فینال لیگ 
قهرمانان اروپا رسیده است و امسال نیز با کسب هفت برد پیاپی در شروع فصل نشان داده که 
مدعی جدی برای کسب عنوان قهرمانی است.  با این حال سران تیم لیورپول می ترسند این 
مربی آلمانی ترغیب شود تا جانشین یواخیم لوو در تیم ملی فوتبال آلمان شود. قرارداد این 
مربی ۵۲ ساله آلمانی با لیورپول تا سال ۲۰۲۲ اعتبار دارد و این مربی تاکنون به درخواست های 
باشگاه برای مذاکره درباره تمدید قرارداد پاسخی نداده است تا احتمال برود او جانشین یواخیم 

لوو در تیم ملی آلمان شوند که این روزها وضعیت مناسبی ندارد.

سینا حسینی: مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های 
جام حذفی عصر روز گذشــته برگزار شد تا سرنوشت تیم 
های صعود کننده به مرحله بعد مشــخص شود. تیم های 
تراکتورسازی تبریز، شهرخودرو مشهد، صنعت نفت آبادان و 
نود ارومیه از جمله تیم های پیروز این بازی ها بودند که جواز 

حضور در مرحله بعدی را بدست آورند.

یحیی مچ مهاجری را خواباند
در مهم ترین بازی شهرخودرو مشــهد به مصاف نساجی 
قائمشــهر رفت که در یک هوای بارانی پائیزی و در زمین 
لغزنده قائمشهر شاگردان یحیی گل محمدی با تک گل اکبر 
صادقی موفق شدند بازیکنان نساجی را در خانه شکست 
دهند تا در نخستین گام خود با حذف نساجی به استقبال 
 حریف بعدی خود در مرحله بعدی بروند. در این دیدار که 
یحیی گل محمدی مهدی رحمتی را پس از دو نمایش ضعیف 
مقابل فوالد و نفت مسجد سلیمان نقش به سزایی در ناکامی 
تیمش ایفا کرده بود را از ترکیب اصلی خارج کرده بود تا اکبر 
منادی دروازه بان جوان شــهرخودرو مسؤلیت حراست از 
دروازه را در اختیار داشته باشد. با اضافه شدن فرشاد محمدی 
مهر و امین قاسمی نژاد شهرخودرو توانست برتری قابل قبولی 
مقابل نساجی داشته باشد. در نیمه دوم شوت قدرتمند اکبر 
صادقی قفل دروازه نساجی را باز کرد تا شاگردان گل محمدی 

به یک پیروزی روحیه بخش دست پیدا کنند.

صعود تراکتور
در دیگر دیدار حساس روز گذشــته، پاس همدان در خانه 
میزبان شاگردان مصطفی دنیزلی بود که در نهایت این دیدار 
با نتیجه دو بر یک به سود تراکتورسازان تبریز به پایان رسید. 
.تراکتور با گلزنی اشکان دژاگه و محمدرضا آزادی توانست 
به این برتری دست پیدا کند. در این دیدار پاس صاحب یک 
ضربه پنالتی شد که محمدرضا اخباری پنالتی پاس را مهار 

کرد اما اکرامی داور مسابقه رای به تکرار آن داد، پاسی ها برای 
دومین بار شانس خود را امتحان کردند که این بار هم اخباری 
پنالتی را کنترل کرد اما بازیکنان پاس در برگشت توپ توسط 
روح اهلل سلطانی دروازه تراکتور را باز کردند تا نتیجه بازی روی 

تابلو دو بر یک ثبت شود.

حذف گربه سیاه سرخ ها
قشقایی شیراز که پس از خروج رضا عنایتی نیز همچنان 
روی نوار ناکامی گام برمی دارد، مقابل صنعت نفت آبادان تن 
به شکست داد تا در این مرحله تیمی که قبال در جام حذفی 
موفق به شکست پرسپولیس پر ستاره شده بود در جام امسال 
مقابل شاگردان اسکوچیچ تن به شکست دهد و از دور رقابت 
ها خارج شود. در دیگر دیدار دیروز، جدال دو تیم دسته اولی 
نیروی زمینی تهران و نود ارومیه نیز به صعود تیم ارومیه تمام 
شد تا شاگردان امید روانخواه نیز به دست یکی از تیم های 

لیگ یکی از گردونه رقابت های حذفی خارج شود.
در ادامه رقابت های جام حذفی امروز نیز هفت دیدار برگزار 
خواهد شد که در مهم ترین بازی ها پرسپولیس در تبریز به 
مصاف ماشین سازی تبریز خواهد رفت، دیداری که قطعا 
حکم مرگ و زندگی برای کالدرون و خطیبی دارد.استقالل 
تهران نیز در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم گل ریحان دسته 
اولی خواهد رفت تا هواداران این تیم شاهد دوئل استراماچونی 

و محمد نصرتی باشند.
سایر دیدار ها:

ماشین سازی تبریز - پرسپولیس تهران ۱۵
فجر سپاسی-فوالد ۱۵

خیبر خرم آباد-سپاهان ۱۶:۳۰
پیکان-شهدای رزکان کرج ۱۷:۱۵

خوشه طالیی ساوه-شاهین شهرداری بوشهر ۱۷:۱۵
گل ریحان البرز-استقالل ۱8:۱۵

پارس جنوبی جم-ذوب آهن ۱8:۳۰

امیرمحمد سلطان پور: در مصاحبه اختصاصی با اسکای 
اسپورتس، اوله گنار سولسشر سرمربی منچستریونایتد در 
آستانه بازی امشب تیمش مقابل آرسنال، در مورد موضوعات 
مختلف از جمله لزوم صبر داشــتن طرفداران برای موفقیت 
تیمش صحبت کرده است. شیاطین سرخ در پنج بازی گذشته 
تیمش در لیگ برتر یک برد و در ۱۵ بازی تنها چهار پیروزی 
بدست آورده اما معتقد است که تیم او در مسیر درستی در حال 

حرکت است. در زیر این مصاحبه را مرور می کنیم:

  روی کین گفته پس از شکست مقابل وستهام در 
صورت تو عصبانیت را مشاهده کرده، آیا واقعا این طور 

بود و آیا هنوز عصبانی هستی؟
چطور می شود که پس از باخت تیمت عصبانی نباشی؟ مسلماً 
در درون عصبانــی بودم. من نه تنها در مســابقه بلکه در هر 
جلسه تمرینی نیز می خواهم پیروز باشم. من حتی در زمان 
هم تیمی بودن با روی کین در اتوبوس تیم در بازی هایی که 
انجام می دادیم هم نمی خواستم بازنده باشم. اما این عصبانیت 
را به کسی نشان نمی دهم. احتماالً کســی که مرا از نزدیک 
می شناسد می تواند این را بفهمد اما من احساس خود را صرف 
اینکه بازیکنان را چگونه هدایت کنم خواهم کرد و همه این ها در 

رختکن باقی می ماند.

  آیا دوران سشوار فرگوسن دیگر گذشته و اکنون با 
بازیکنان با مهربانی زیادی برخورد می شود؟

با هر بازیکن باید به شکل متفاوتی رفتار شود. این یکی از نکات 
کلیدی طرز رفتار فرگی با بازیکنان بود. او همه بازیکنان را به 
خوبی می شناخت و می دانست که باید برای انگیزه دادن به 
هر کس چگونه با او رفتار کرد. روی کین هم به عنوان 
بازیکن و کاپیتان به همین شــکل بود و استاد 
روشن کردن شعله غرور و تعصب 
شما بود. اما من در زمینه 

انگیزه و شــوق و اشتیاق در 
میان بازیکنانم هیچ مشکلی نمی بینم.

  آیا شکل کار با همه سختی هایش همان گونه بود که 
در زمان قبول این شغل انتظار داشتی؟

بله من این انتظار را داشتم. من هیچ وقت فکر نمی کردم 
قرار است خیلی زود همه چیز درست شود. این کاری 

است که باید پله به پله انجام گردد. ما این را با پول 
زیادی که برای خرید دو مدافع خود خرج کردیم 

به خوبی نشان دادیم و عملکردمان در خط 
دفاعی در این فصل خیلــی خوب بوده 
است. بله ما گل هایی را خوردیم که نباید 
می خوردیم اما بایــد هدفمان اکنون 

حمالت بیشتر باشد.

  کــدام یــک کار 
ســخت تری است؟ 
خریدن یک بازیکن 

به عنوان سرمربی و یا تحمل در زمان فوتبالیست بودن 
و دیدن اینکه یک بازیکن هم پست تو خریداری شود؟

به نظرم با خوشبینی به این چالش نگاه می کنید. اگر بازیکن 
باشید معتقدید که مربی باید پاسخ دهد که آیا خوب هستید یا 
خیر. که این سبب می شود به خودتان اعتماد داشته باشید که 

کارتان را باید خوب انجام دهید و آن را ادامه دهید.

  تو در سال 1996 با قیمت 1.5 میلیون پوند توسط 
منچستر خریداری شدی که نسبت به آن زمان هم 
قیمت کمی بود. آیا می توانی این روزها بازیکنی مثل 

خود را خریداری کنی؟
من فکر کنم با خرید دنیل جیمز این را نشــان دادیم. ما 
پول زیادی برای خرید او خرج نکردیم و تاکنون به خوبی 
استعدادهای خود را نشان داده است. مسلماً پولی که این 
روزها در فوتبال مورد اســتفاده قرار می گیرد نسبت به 
گذشته متفاوت اســت اما من از سه خریدی که داشتیم 

خوشحالم.

   برای موفقیت به چقدر زمان نیاز دارید و اکنون چه 
چیزی در ذهنت به عنوان اولویت قرار دارد؟

مسلماً به بیشترین چیزی که فکر می کنم ارتباط و فهمی است 
که بین بازیکنان برقرار شود و نوع فوتبالی که بازی می کنیم. 
مسلماً در طول راه با دست اندازهایی مواجه می شویم، من هم 
هیچ وقت نگفتم کار آسانی است؛ شهر رم نیز یکروزه ساخته 
نشــده، ما به زمان نیاز داریم و تالش بازیکنان نیز چشمگیر 

بوده است.

  آیا بازی امشب مقابل آرسنال بازی مناسبی برای 
بازگشت به روند پیروزی است؟

هر تیمی که حریفتــان باشــد در صورت پیــروزی بازی 
فوق العاده ای برای برد محسوب می شود و فرقی ندارد. برای ما 
دیدار با آرسنال همیشه یک بازی عالی برای تماشاگران و برای 
ما بوده است. ما آمار بسیار خوبی در مقابل آن ها داریم و اکنون 
فقط باید تمرکز داشته باشیم که چگونه مشکالتی که می توانند 
برای ما به وجود بیاورند را دفع کنیم. من فکر کنم بازی باز و 
پرموقعیتی باشد چون هر دو تیم عالقه زیادی به حمله کردن 

دارند. من سال های زیادی است که کارهای 
اونای امری را دنبال می کنم و می دانم 

که می تواند با سیستم های متنوعی 
تیمش را به زمین بفرستد.

تست کالدرون و استراماچونی در جام حذفی

صعود یحیی زیر باران
مصاحبه با سولسشر و امیدهای این نروژی برای بازسازی منچستریونایتد

شهر ُرم هم یکروزه ساخته نشد

ورزش: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص 
دیدار استقالل و پرسپولیس در دربی ۹۰ اعالم کرد.

الف - تخلفات باشگاه استقالل: 
۱- باشگاه استقالل به دلیل توهین و فحاشی تماشاگرانش نسبت به 
داور مسابقه و بازیکنان تیم حریف و پرتاب صندلی به سوی تماشاگران 
رقیب خود و همچنین پرتاب اشیا به سوی بازیکنان تیم پرسپولیس از 
جمله محمد حسین کنعانی زادگان که منجر به مجروحیت ایشان از 
ناحیه سر گردید و به سبب شرکت در نزاع جمعی بازیکنان استقالل 
با تیم حریف نظر به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
می شود. همچنین استقالل به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگر 

در نخستین بازی خانگی لیگ محکوم شد.
۲- عارف غالمی بازیکن تیم استقالل تهران به علت ورود به نزاع 
جمعی و اخذ کارت زرد و متعاقب آن توهین به داور مسابقه با واکنش 
خالف شئونات با دو جلسه محرومیت از حضور در مسابقه لیگ و 

پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود.
 ۳- سیاوش یزدانی بازیکن تیم استقالل به دلیل نقض اصول رفتار 
کلی با انجام بی احتیاطی که منجر به نزاع جمعی گردید با وجود 
دفاعیه ارســالی و اظهار عمد نبودن عمــل ارتکابی، اعضا کمیته 
انضباطی با در نظر گرفتن سوابق این بازیکن ایشان را به یک جلسه 
محرومیت از مسابقه لیگ برتر و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم می نماید.

4- علی کریمی بازیکن تیم استقالل تهران به دلیل نقض اصول کلی 
رفتار در بازی حساس شهرآورد که منجر به اخذ کارت زرد و متعاقب 
آن اخراج از زمین بازی گردید با در نظر گرفتن دفاعیات مشارالیه و 
عدم سابقه انضباطی، علی کریمی را به مبلغ ۱۰۰میلیون ریال جریمه 

نقدی و توبیخ کتبی محکوم می نماید.  

ب - تخلفات تیم پرسپولیس:
۵- به دلیل توهین تماشاگران منتســب به تیم پرسپولیس به 
تیم مقابل و فحاشی نسبت به داور مســابقه و پرتاب نارنجک 
پس از به ثمر رسیدن گل و پرتاب اشــیا و صندلی شکسته به 
سمت تماشاگران رقیب و ورود تماشــاگر به داخل زمین و به 

سبب شرکت در نزاع دســته جمعی بازیکنان تیم پرسپولیس 
با تیم حریف که منشــأ آن نیز خود بازیکن پرســپولیس  بوده 
جمعاً به مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید. 

الزم به ذکر اســت به علت یک جلسه 
محرومیت تعلیقی تماشاگران 

پرسپولیس از بازی فصل 
گذشته این تیم مقابل 

ســپاهان این یک 
جلسه محرومیت 
نیز در بازی بعدی 
این تیم در لیگ 
برتر از بازی های 
خانگی بــه اجرا 

درخواهد آمد .
۶- محمد حســین 

کنعانی زادگان به علت 

ضد  حمله

انجماد پولی در ذوب آهن
ورزش: با گذشت پنج هفته از مسابقات لیگ برتر، مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
هنوز هیچ پولی بابت فصل جدید به بازیکنــان پرداخت نکرده اند. بدقولی 
مسئوالن باشگاه ذوب آهن به شدت سبب ناراحتی بازیکنان شده است و 
حتی مدیرعامل جدید ذوب آهن نیز نتوانسته مشکالت مالی را برطرف کند. 
بازیکنان ذوب آهن از شرایط موجود ناراضی هســتند و قرار است در مورد 
مشکالت مالی با علیرضا منصوریان صحبت کنند. آخرین وعده مسئوالن 
باشگاه به بازیکنان هم قبل از بازی با استقالل و همچنین بازی با تراکتور بود 

که این وعده ها برای حل مشکالت مالی عملی نشد.

وینگر ماشین سازی بازی با پرسپولیس را از 
دست داد

ورزش: ماشین سازی در حالی در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی 
مقابل پرسپولیس قرار خواهد گرفت که فرید بهزادی کریمی نمی تواند تیمش 

را در این بازی همراهی کند.
این بازیکن از ناحیه کشاله مصدوم است و بازی مقابل پرسپولیس را از دست 
خواهد داد. مسیح زاهدی دیگر بازیکن ماشین سازی هم آسیب دیده است و 

حضورش در بازی با پرسپولیس در هاله ای از ابهام قرار دارد.

نصرتی: بازی خوبی مقابل استقالل
 انجام می دهیم

ورزش: محمد نصرتی در نشست خبری پیش از دیدار گل ریحان مقابل 
استقالل در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی اظهار کرد: همان طور که 
می دانید توانسته ایم در آخرین بازی مان در لیگ یک نتیجه خوبی بگیریم. 
بازیکنان  ما در طول هفته با روحیه خوب تمرین کردند و همگی آماده هستند 

تا بازی خوبی مقابل استقالل انجام دهیم.
سرمربی تیم فوتبال گل ریحان البرز افزود: شرایط تیم ما خوب است، اما چند 
بازیکن مصدوم داریم و بازیکنی مثل شادکام به این دیدار نمی رسد. بی گمان 
تیم هایی مثل استقالل، پرسپولیس و تراکتورســازی تماشاگرانشان را با 
خود می آورند، اما از آنجایی که ما میزبان هستیم، از کرجی ها می خواهیم 

حمایتمان کنند.

سازمان لیگ به شهر خودرو تذکر داد
ورزش: به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، شرایط نابسامان 
بلیت فروشی الکترونیک باشگاه شهر خودرو در دیدار این تیم با فوالد خوزستان 
در هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه امام رضا )ع(، سبب شد سازمان لیگ به 
مدیران باشگاه شهر خودرو در مورد اشکاالت و ناهماهنگی های رخ داده در 
بلیت فروشی این مسابقه تذکر دهد و خواهان ارائه توضیح این باشگاه شده 
است. کمیته مسابقات سازمان لیگ همچنین اعالم کرد در صورت رفع نشدن 
مشکالت بلیت فروشی الکترونیک از سوی باشگاه شهر خودرو، احتمال دارد 
ورزشگاه خانگی شهر خودرو در مسابقه با پرسپولیس در هفته ششم لیگ 
برتر تغییر کند. دیدار شهر خودرو و پرسپولیس جمعه ۱۲ مهر در مشهد 

برگزار می شود.

پیروزی السیلیه در لیگ قطر
 با گلزنی انصاری فرد

ورزش: تیم الســیلیه با گلزنی کریم انصاری فرد به دومین پیروزی اش در 
فصل جاری لیگ ستارگان قطر دست یافت. تیم السیلیه در چارچوب هفته 
پنجم لیگ ستارگان قطر میهمان تیم الغرافه بود و ۳ بر یک پیروز شد. کریم 
انصاری فرد )۳۷(، مبارک بوصوفه )۶۷( و یوسف باکو )۷4( زننده سه گل تیم 
السیلیه بودند. احمد عالءالدین در دقیقه ۶ گل تیم الغرافه را زد. تیم السیلیه با 
کسب دومین پیروزی اش در فصل جاری لیگ ستارگان قطر هفت امتیازی 

شد و به رده ششم جدول ۱۲تیمی این رقابت ها صعود کرد.

کمیته انضباطی جشن قهرمانی سوپر جام را 
به تعویق انداخت

ورزش: تیم پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر میزبان تیم پیکان خواهد 
بود و با این رأی انضباطی، شاگردان کالدرون نمی توانند مقابل هواداران خود 
در این بازی به میدان بروند. از طرف دیگر با هماهنگی های صورت گرفته قرار 
بود پیش از بازی با پیکان و مقابل هواداران پرسپولیس، کاپیتان این تیم جام 
قهرمانی در سوپر جام را باالی سر ببرد اما با رأی انضباطی و محرومیت هواداران 
به نظر می رسد که این مراسم لغو خواهد شد. با شرابط موجود به نظر می رسد 
که تیم پرسپولیس در بازی با ماشین سازی در هفته نهم لیگ برتر جام قهرمانی 
سوپر جام را مقابل هوادارانش باالی سر خواهد برد. چرا که مسئوالن این باشگاه 

اصرار دارند که مراسم اهدای این جام مقابل هواداران انجام شود.

منهای فوتبال

کوالکوویچ: باید به من جایزه نوبل بدهند!
فارس: سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پاسخ به این پرسش که چقدر 
به آنالیز اعتقاد دارد و اینکه گفته می شود وی با تفکرات شخصی اش تیم را 
هدایت می کند، تصریح کرد: شخصی یا افرادی که می گویند من اعتقادی 
به آنالیز ندارم باید از نزدیک کار من را ببینند و سپس اظهار نظر کنند. فکر 
می کنم باید به من جایزه نوبل بدهند یا حداقل نامزد دریافت جایزه نوبل 
شوم اگر واقعاً تنها با تفکرات خودم و بدون آنالیز توانستم چندین موفقیت 
کسب کنم. من سمینارهایی درمورد بحث فنی و آنالیز در والیبال دارم که در 
کشورهای مختلف برگزار شده و تعجب می کنم از اینکه بعضی ها می گویند 

من با تفکرات و برنامه های شخصی تیم را هدایت می کنم.

»ویزر«  در منگنه
جودو پشت میز مذاکره

ورزش: طبق اعالم یکی از مسئوالن IOC، کمیته ملی المپیک ایران و رئیس 
فدراسیون جهانی جودو به زودی دیدار خواهند داشت. یکی از دیدارهای رئیس 
کمیته ملی المپیک ایران در نشست دوحه دیدار با نیامکی مدیر سولیداریتی 
کمیته بین المللی المپیک بود. در این دیدار صالحــی امیری و نیامکی در 
خصوص مسائل مختلف به گفت  و گو پرداختند که بحث اصلی پیرامون تعلیق 
جودوایران بود. نیامکی در این جلسه عنوان کرد: در آینده ای نزدیک با حضور 
مسئوالن کمیته بین المللی المپیک، کمیته ملی المپیک ایران و  ویزر، رئیس 
فدراسیون جودو در خصوص اتفاقات پیش آمده در رشته جودو گفت  و گو و 
سرانجام نتیجه گیری خواهد شد. بدین ترتیب به نظر می رسد مسئوالن کمیته 
ملی المپیک در روزها و یا هفته های آینده با رئیس فدراسیون جهانی جودو 

جلسه مشترکی بر سر تعلیق جودو ایران داشته باشند.

احسان حدادی در فینال قهرمانی جهان 
ورزش: در ادامه مســابقات دو و میدانی قهرمانی جهان احسان حدادی، 
نماینده پرتاب دیسک ایران در گروه دوم مرحله مقدماتی به رقابت با حریفان 
خود پرداخت. او در پایان با پرتابی به طول ۶4.84 به فینال این مسابقات راه 
پیدا کرد. حدادی در مرحله مقدماتی سه پرتاب انجام داد. فینال این ماده 

ساعت ۲۱ و ۵۵ دقیقه دوشنبه، هشتم مهرماه برگزار می شود.

تیم بسکتبال نفت آبادان سوم آسیا شد
ورزش: نماینده ایران در جام باشگاه های بسکتبال آسیا ۲۰۱۹ با پیروزی 
در دیدار رده بندی، در جایگاه سوم قرار گرفت. تیم های نفت ایران و المحرق 
بحرین در دیدار رده بندی مسابقات جام باشگاه های آسیا به مصاف یکدیگر 
رفتند که در پایان، نماینده ایران 8۱ بر ۶۹ به پیروزی رسیده و عنوان سومی 
مسابقات را کسب کرد. در پایان این بازی سعید داورپناه گارد تیم نفت 
آبادان با کسب ۳۱ امتیاز، دو ریباند، چهار پاس گل، سه توپ 

ربایی و تأثیرگذاری ۳۳ بهترین بازیکن زمین شد.

رضازاده در هیئت رئیسه هاکی
ورزش: مجمع عمومی و ســالیانه فدراسیون هاکی با 
حضور عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی همگانی 
وزارت ورزش، نماینــده کمیته ملی المپیک و هیئت 
رئیسه و نمایندگان این رشته در استان ها برگزار شد اما 
نکته قابل توجه در این مورد دعوت از جواد خیابانی، 
گزارشگر تلویزیون برای مجریگری در مجمع بود در 
حالی که در بیشتر مجامع عمومی مسئول امور مجمع 
این کار را انجام می دهد. عالوه بر این حسین رضازاده، 
پیشکسوت وزنه برداری  ایران هم در این مجمع حاضر 
شد و  در بخش هیئت رئیسه مجمع و کنار دبیر مجمع 

نشست.

برتری ووشوکاران ایران 
برابر ارمنستان و افغانستان

ورزش: تیم های ملی ووشو ارمنستان و افغانستان در 
بخش ساندای مردان برای برگزاری اردوی مشترک با 
تیم ایران در تهران حضور دارند. هر سه تیم برای حضور 
در مسابقات جهانی آماده می شوند. مبارزات تدارکاتی 
بین ووشوکاران این ســه تیم در آکادمی ووشو برگزار 
شد که نمایندگان کشورمان در هر ۶ مبارزه برگزار شده 
به پیروزی رســیدند. اردوی فعلی تیم ملی ووشو ایران تا دهم مهرماه 
ادامه خواهد داشت. ووشوکاران ایران ســپس به استراحتی سه روزه 
می روند و در ادامه اردوی پایانی خود را برای حضور در مسابقات جهانی 

آماده می کنند.

سیدمحمد موسوی: ملی پوشان افسرده شدند

لیگ والیبال ما 
جنگ اعصاب است

تحریک تماشاگران استقالل که با زدن توپ به سمت آنان ایجاد 
شد به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

۷-  شــجاع خلیل زاده به علت تحریک تماشاگران تیم استقالل 
در طول بــازی و همچنیــن تحقیر و 
توهین به داور از طریق نشــان 
دادن عالمت ســکوت به 
داور بــازی  و حرکات 
غیرورزشی نسبت 
بــه داوران بــه دو 
جلسه محرومیت 
از مسابقات بعدی 
لیــگ و پرداخت 
میلیــون   ۲۰۰
ریال جریمه نقدی 

محکوم می شود. 
8- در خصوص عملکرد 

کاپیتان های دو تیم استقالل و پرسپولیس وریا غفوری و احمد 
نوراللهی و همچنین عملکــرد و رفتار کریم باقــری مربی تیم 
پرسپولیس که اقدامات شایسته ایشان مانع از تشدید درگیری 
گردید نیز قدردانی و تشکر به  عمل می آید و در سوابق انضباطی 

ایشان درج خواهد شد. 
۹- در مورد سوء رفتار تیمی پرسپولیس بابت اخذ پنج کارت زرد 
این تیم را به مبلغ ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید. 

 چرا حکم فرشاد احمدزاده اعالم نشد؟
نکته عجیب در رأی کمیته انضباطی اعالم نشدن میزان محرومیت 
فرشاد احمدزاده است. این بازیکن بالفاصله پس از دربی با محرومیت 
تعلیقی روبه  رو شد و به همین دلیل او بازی پرسپولیس-سپاهان را 
از دست داد و در بازی پرسپولیس در جام حذفی هم محروم است. 
دلیل اعالم نشدن حکم احمدزاده دو دلیل می تواند باشد؛ نخست 
اینکه هنوز تحقیق درباره این پرونده ادامــه دارد، دلیل دوم هم 

احتمال محرومیت سنگین این بازیکن است.

محرومیت سه بازیکن استقالل و پرسپولیس و تماشاگرانشان

کمیته انضباطی سرخابی ها را نقره داغ کرد

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

امالك واقع دربخش7 يزد – طزرجان  و توابع
18 فرعى از2866 اصلى – خانم پروين آخوند زاده  طزرجانى ششدانگ  زمين محصور مشتمل بر

 انبارى  پالك ثبتى برابر به مساحت 430/50 متر مربع بموجب راى
ــدارى عادى  از   ــان خري ــع در طزرج ــماره139860321006001290مورخ 1398/05/31واق  ش

رمضان آخوند زاده  طزرجانى مالك رسمى 
ــخاص نسبت  ــود درصورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت 
ــليم  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  بديهى اس

خواهد شد.9807737
تاريخ انتشارنوبت اول: يكشنبه 1398/06/24
تاريخ انتشارنوبت دوم: دوشنبه 1398/07/08

امير حسين جعفرى ندوشن       رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

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  ــماره 139860306015003204- 1398/04/25 هيئت اول موض ــر راى ش براب
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــنگانى به شناسنامه شماره 981  تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نى گل احرارى س
ــاحت  ــدانگ يكباب منزل به مس ــد ملى 0748792538 صادره تايباد فرزند صفى الدين در شش ك
ــان رضوى بخش  ــماره 680/995 فرعى از 250 اصلى واقع در خراس ــع پالك ش ــر مرب 133,70 مت
ــى گل محمدى ماكو (برابر توضيحات  ــوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت ن ــهد ح 14 مش
شناسنامه از حمدى ماكو به احرارى سنگانى تغيير يافته) و قسمتى از مالكيت كشور احرارى رودى 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــمتى از پالك محرز گرديده اس و قس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9807729
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/24 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/08

غالمرضا آقازاده  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318603003712مورخ 1398/06/09 هيئت موضوع قانون تعيين وتكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2 رشت، تصرفات مالكانه 
بالمعارض آقاى ميرمحمد هاشمى فرزند سيد تقى به شماره شناسنامه 35696 صادره از رشت در قريه باغشاه 
ــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 408/20 متر مربع پالك فرعى3022 از اصلى  در شش
1 مفروز مجزى از پالك 13 از اصلى 1 واقع در بخش چهار رشت خريدارى از مالك رسمى آقاى كاس شهرى 

مالسرائى محرز گرديده است .
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه   ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود را به اين اداره تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف 2805 آ-9807663
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/23

تاريخ انتشار نوبت دوم : 08 /1398/07
حسين اسالمى كجيدى / مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قاين

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى»

ــماره  ش ــه  كالس و   139860308002000216 ــماره  ش آراء  ــر  براب
ــت موضوع  ــادره هيئ ــه 19 / 05 / 1398ص 1397114408002000020 مورخ
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى قاين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتيكه اش نوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
ــند. مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش مالكيت متقاضيان اعتراضى داش
ــليم و پس  ــناد و امالك محل تس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس از اخذ رس

مرجع قضايى تقديم نمايند.
بخش 11 قاينات

 شهر قاين   
ــوز مقدم                          ــكينه گچس ــم س ــت خان ــل مالكي ــن زاده ( از مح ــدى عابدي ــاى مه آق
ــنامه 177 قاين و كد ملى  ــماره شناس ــرف نژاد) ) فرزند على اكبر بش ــكينه اش (س
ــاحت 257,35 متر مربع  ــدانگ يكباب منزل مخروبه بمس 0889035911 در شش
در تمامى پالك 127 - اصلى واقع در خيابان امام خمينى كوچه كهكى بخش 11 
قاين خريدارى شده از ورثه گچسوز مقدم و غيره محرز گرديده و در تصرف دارد.

ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك بديهى اس
سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807673
تاريخ انتشار نوبت اول: 23 / 06 / 1398   

تاريخ انتشار نوبت دوم: 08 / 07 / 1398
 على  صفائى فر / رئيس  اداره ثبت  اسنادو امالك  قاينات   

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــت ثبتى واراضى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــون وماده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 342 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان - ناحيه  ثبتى اراضى وس
يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد عباسى فرزند عبداله به شماره شناسنامه 1905 
صادره ازهمدان دريك باب خانه به مساحت 238/66 مترمربع قسمتى ازپالك باقيمانده 9/81اصلى 
ــطه ازمالك رسمى  ــت مهر، خريدارى با واس واقع درحومه بخش يك همدان خيابان صدف ،بن بس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15  آقاى على يارمرادى محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــخاص نسبت به صدورس ــود درصورتى كه اش روزآگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 942)آ- 9807672
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/23     

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/7/8 
رئيس ثبت اسناد وامالك همدان – على زيورى حبيبى

شماره مزايده: 139804306092000005
تاريخ ثبت: 1398/01/22
تاريخ واقعى انجام مزايده:

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9706551

ــمى توپكانلو فرزند رضا به شماره شناسنامه  ــه 9706551 خانم زهرا قاس به موجب پرونده اجرائى كالس
ــماره 11884 مورخ  ــند نكاحيه به ش ــتناد س ــه اس ــى 0770197604 ب ــماره مل 0770197604 و ش
ــورخ 1397/8/12 تنظيمى دفترخانه  ــماره 139704180891000053 م 1393/10/30 اجرائيه به ش
ــام بهار آزادى  ــكه تم ــه خود به تعداد 214 عدد س ــت وصول مهري ــهد جه ــالق 7 مش ازدواج 37 و ط
ــماره ملى  ــنامه 2520071801 و ش ــماره شناس ــين به ش عليه منوچهر محمدى نژاد فرزند محمدحس
2520071801 صادر كه پس از ابالغ قانونى اجرائيه مورخ 97/8/15 به مديون پرونده و گواهى صحت 
ــتانكار اموال منقول (اثاث البيت) متعلق به مديون  ــط كارشناس پرونده حسب درخواست بس ابالغ توس
در قبال تعداد 5 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى بازداشت و سپس طبق گزارش مأمور اجرا و نماينده 
ــراى عمومى و انقالب اسالمى به شماره 47059 مورخ 97/11/11 مأمور اجرا و نماينده  دادستان دادس
دادستان آقاى محمد رمضانى در معيت بستانكار پرونده خانم زهرا قاسمى توپكانلو و حافظ اموال آقاى 
ــمى دادگسترى آقاى سيدمهدى حليميان اول به شماره وارده  ــن اصفهانى و گزارش كارشناس رس حس
ــمالى 40 و 42 پالك 530 واحد  ــم آباد- بين اديب ش ــهد- قاس 4700 مورخ 97/11/11 به آدرس مش
ــماعيل به  ــين اصفهانى فرزند محمد اس ــت و ارزيابى و به آقاى حس همكف مراجعه و اموال ذيل بازداش
ــماره ملى 0038723549 به عنوان حافظ اموال (با رضايت بستانكار) تحويل گرديد 1- يك دستگاه  ش
يخچال فريزرسايد باى سايد حاير مدل   HRF - 628 AW 6 به مبلغ 144/000/000 2- گاز پنج شعله 
ــرال 9 كيلوئى مدل WF -1292 به  ــوئى ك ــوت مدل DH 1*3 به مبلغ 40/000/000 3- لباسش پيل
ــت و سى و نه ميليون ريال (239/000/000  مبلغ 55/000/000 ريال كه جمع كل ارزيابى مبلغ دويس
ريال) ميباشد. كه مزايده برابر گزارش مأمور اجرا در محل مشهد- قاسم آباد- بين اديب شمالى 40 و 42 
ــى و نه ميليون  ــت و س پالك 530 اموال منقول (اثاثيه منزل) از مبلغ پايه 239/000/000 ريال (دويس
ــاعت نه صبح شروع و تا ساعت 12 ظهر ادامه خواهد  ــنبه] مورخ 1398/07/24 از س ريال) روز [چهارش
ــت و به باالترين قيمتى كه خريدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 11/950/000  داش
ريال (يازده ميليون و نهصد و پنجاه ميليون ريال) نيم عشر دولتى و مبلغ 14/340/000 ريال (چهارده 
ــاده 12 آئين نامه اجرا هزينه هاى  ــد كه طبق م ــيصد و چهل هزار ريال) حق مزايده ميباش ميليون و س
قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از 

تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار مى گردد. آ- 9808453

شماره نامه: 1398025001936007
شماره پرونده: 9609985120100358

شماره بايگانى پرونده: 971098
تاريخ تنظيم: 1398/07/04

شعبه 10 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
موضوع: الصاق آگهى مزايده (دستور به ضابط)

به: آگهى مزايده
آگهى مزايده

ــه 394 خودرو سوارى پژو 405 مدل 86  ــنى در پرونده كالس نظر به محكوميت آقاى على مير حس
ــى 40428278 و شماره موتور 12486108820  ــماره پالك 33- 557 ن 54 و شماره شاس به ش
ــت كه در تاريخ 98/7/24 ساعت  توقيف گرديده و به مبلغ 340/000/000 ريال ارزيابى گرديده اس
ــهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع  ــعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مش 10 صبح در محل ش
ــنهادى فروش خواهد  قضايى اجراى احكام كيفرى ط 1 (دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيش

شد. قيمت پايه 340/000/000 ريال مى باشد. آ- 9808425
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139860306271001698 مورخ 1398/05/15 هيئت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فيض اله لبيب فرزند غالم حسن بشماره 
ــاحت 88/90 مترمربع  ــدانگ اعيان يك باب خانه به مس ــنامه 142 صادره از اردبيل در شش شناس
ــهد واقع در عبدالمطلب 7  ــمتى از پالك 5270 فرعى از 4885 فرعى از 3 اصلى بخش 9 مش قس
ــادات رضوى محرز  ــيده به هنرور يك پالك 7 اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه موقوفه س نرس
ــود در  ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت. لذا به منظور اطالع عم ــده اس گردي
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــيد، ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى  ــليم اعتراض، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. آ- 9808357 م.الف 214
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/23
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه پنج مشهد- حميدرضا افشار

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
ــت ثبتى واراضى و  ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئي ــى موضوع م آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002317ـ  1398/05/30 
هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــعود  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  مس مس
ــماره شناسنامه 201صادره از زاهدان و شماره ملى 3621123512 نسبت  اصالح فرزند عليرضا بش
ــهم ششدانگ يكباب منزل به مساحت كل 270/40متر مربع قسمتى از پالك  ــهم از كل 13 س 2س
ــت . لذا به  ــد از مالكيت عليرضا اصالح محرز گرديده اس ــى از 1427-اصلى بخش 2بيرجن 20فرع
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش منظ
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض،دادخواس تس

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808467
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/23

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

شماره: 139860307005001204
تاريخ: 1398/07/06

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــه 216-97هيات  موضوع قان ــورخ 98/7/6 كالس ــماره 1202 و م ــر راى ش  براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه 
ــنامه  ــماره شناس دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى نجفى فرزند كريم بش
137 در يك باب منزل به مساحت 160/10 مترمربع از پالك 155 اصلى واقع در اراضى كهنه كند 
خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم دليريان محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 

ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس خ

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808500
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/07/08
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/23

 احمد اصغرى شيروان 
رئيس ثبت اسناد و امالك 

شماره مزايده: 139804307141000067
تاريخ ثبت: 1398/07/02

آگهى مزايده اموال غيرمنقول( اسناد رهنى)
ــركت تامين انديش پارس وكيل بانك پارسيان برابر وارده به شماره 98/6828-  ــت ش برابر درخواس
ــدانگ يك قطعه زمين كه بر اثر احداث بنا بصورت ساختمان  ــبت به مزايده شش 1398/06/02 نس
ــده از 721 و 722- از 173 اصلى واقع در  ــت و داراى پالك ثبتى 1036 فرعى مجزا ش درآمده اس
ــه 269 دفتر 50 بخش مزبور به نام آقاى عليرضا  ــند مالكيت آن ذيل صفح بخش دو بجنورد كه س
ــنامه 516 و شماره ملى 0681690917 وثيقه گذار  ــن به شماره شناس فالح مهرجردى فرزند حس
ــماره بايگانى 9600913 صادر و تسليم  ــه 139604007141000826 و به ش پرونده اجرائى كالس
ــماره 22180-1389/08/11 و 30521-1393/07/28 دفترخانه  شده است و برابر اسناد رهنى ش

21 بجنورد در رهن بانك پارسيان شعبه بجنورد قرار گرفته ، محدود به حدود زير:
شماالً: بطول15/35 متر پى ديوارى است به ممر احداثى شش مترى از مورد ثبت.

شرقاً: بطول 27/25 متر به پى اشتراكى به پالك 1035 مجزا شده
جنوباً: بطول 15/35 متر به پى اشتراكى با شماره 1038

غرباً: بطول 27/25 متر ديوارى است به خيابان هشت مترى
كه توسط كارشناس مورد ارزيابى قرار گرفته و ششدانگ پالك مذكور به مبلغ 16/500/000/000 
ــانزده ميليارد و پانصد ميليون ريال) برآورد شده و نظريه ارزيابى قطعى گرديده است ملك  ريال(ش
ــاعت 9تا 12 ظهر در محل اداره اجراى اسناد رسمى  ــنبه مورخه 1398/07/28- از س در روز يكش
ــته مى  ــت قديم به مزايده گذاش ــمالى جنب اداره پس ــريعتى ش بجنورد واقع در بجنورد خيابان ش
ــه شركت  ــده و در جلس ــود خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل برگزارى مزايده حاضر ش ش
ــارد و پانصد ميليون  ــانزده ميلي ــت برگزار مى گردد و از مبلغ ش ــده فقط در يك نوب ــد، مزاي نماين
ــرف خريدار فروخته  ــنهادى از ط ــروع و به باالترين قيمت پيش ريال(16/500/000/000 ريال) ش
ــود و مطابق ماده 136- آئين نامه اجراء كل مبلغ نقداً دريافت ميگردد چنانچه زائد بر مبلغ  مى ش
مندرج در آگهى خريدارى گردد حق مزايده نسبت به مازاد مبلغ ارزيابى برعهده برنده مزايده است 
ــتراك و مصرف و نيز  ــعاب و يا حق اش .پرداخت بدهيهاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انش
بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است.مشخصات ملك 

ــخصات ملك: ملك مورد نظر در حال حاضر يك باب منزل مسكونى  ــناس : مش مطابق نظريه كارش
يك طبقه وياليى با عرصه دو نبش بوده و در حال حاضر در اختيار مالك مى باشد ملك زيرزمينى 
به مساحت حدود 30 متر مربع دارد طبق مدارك موجود مساحت عرصه ملك مذكور در حال حاضر 
ــينى 412/28 متر مربع بوده و با توجه به وجود عقب نشينى از ضلع شمال و غرب  قبل از عقب نش
ــاحت اعيان  ــد مس ــينى مقدار حدود 215 متر مربع مى باش ــاحت ملك پس از عقب  نش ملك، مس
ــد و مشخصات ساختمان ملك  ــال مى باش ملك مذكور حدود 120 متر مربع با قدمت حدود 30 س
ــكلت فلز، سقف تيرآهن، و ضربى، نماى سيمان  ــت از ديوار باربر بصورت نيمه اس مورد نظر عبارتس
ــقف گچ برى، سرمايش كولر  ــنگ، پنجره ها دوجداره ، كف موزاييك، ديوارها كاغذ ديوارى، س و س
ــپزخانه داراى كابينت و كاشى و سراميك، سرويس بهداشتى و ساير  گازى، و گرمايش رادياتور، آش
ــد. آدرس ملك به نشانى خيابان امام خمينى غربى- امام خمينى 24(كوچه  امتيازات كامل مى باش

اطلس)- چهارراه اول- پالك 79 مى باشد.9808498
تاريخ انتشار:98/07/08

حميد عزيزى
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى تعيين مساحت و متراژپالك520 شهر درگز
ــهر درگز بخش 7 قوچان،ملكى خانم ها ليلى  ــدانگ پالك 520 ش ــاحت شش به منظور تعيين مس
ــه بردار اين اداره در ساعات ادارى مورخه يكشنبه 1398/07/21 جهت انجام  همتى،نماينده و نقش
ــاحت و متراژملك فوق به محل عزيمت مينمايند مراتب جهت  ــه بردارى و تعيين مس عمليات نقش

اطالع مالكين قهرى و احتمالى امالك مجاور آگهى ميگردد.9808499
ناصر حسن زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

«آگهى احضاريه»
ــماره گذرنامه CR 34957 13 تبعه كشور فرانسه باتهام قاچاق  ــبا ش نظر به اينكه آقاى لويس مارى اسپينا س
كاال از سوى اين شعبه تحت تعقيب ميباشد و ابالغ احضاريه بدليل معلوم نبودن محل اقامت مشاراليه ممكن 
ــى كيفرى مصوب سال 1392 مراتب بنامبرده  ــيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرس نگرديده لذا بدينوس
ابالغ تا حداكثر ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در شعبه ويژه رسيدگى به تخلفات 
ــان رضوى- شهرستان قوچان- خيابان شهيد  ــتان خراس قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتى قوچان واقع در اس
ــى صادر خواهد  ــورت عدم حضور رأى مقتض ــود. در ص ــمت چپ حاضر ش ــرى- بعد از چهارراه پنجم س مطه

شد.9808497
رئيس شعبه ويژه رسيدگى به تخلفات قاچاق
كاال و ارز تعزيرات حكومتى شهرستان قوچان
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فرهنگ و هنر

خبر

 انتشار مجموعه داستان های کوتاه 
j از کرامات امام حسن عسکری

»باد یمانی« به بازار کتاب رسید
فرهنــگ و هنــر: مدیرعامل 
به نشر)انتشــارات آســتان قدس 
رضــوی( از انتشــار کتــاب »باد 
داســتان های  مجموعه  یمانی«، 
کوتاه درباره زندگی و کرامات امام 
حسن عسکری)ع( توسط انتشارات 
به نشــر خبر داد. به گزارش روابط 

عمومی به نشر، حسین سعیدی اظهار کرد: »باد یمانی«، مجموعه داستان های 
کوتاه درباره زندگی، کرامات و معجزات امام یازدهم، امام حسن عسکری)ع( 

است که توسط محمدرضا عابدی شاهرودی به رشته تحریر درآمده است.
وی با بیان اینکه در این اثر سعی شده از اقیانوس بی کران معارف امام حسن 
عسکری)ع(، گوشه ای کوتاه از زندگی آن بزرگوار به شیعیان آن حضرت ارائه 
شود، تصریح کرد: امیدواریم همه ما در کویر تنهایی دور ماندن از حقیقت، باد 
یمانی را پیدا کنیم و با آن همراه شویم و به جایی برسیم که بی نهایت است.

مدیرعامل به نشــر ادامه داد: باد یمانی، نسیمی بر دل های کویری است که 
تشنه دیدن، شنیدن و آموختن است و به حق هر کس که قدر آن را بداند، به 

دریای معرفت رهنمون خواهد شد.

از »رؤیای دم صبح« تا »شاهباز سدره  نشین«
فرهنگ و هنر: اثر نمایشــی از 
دومین هفته پاییــز روی صحنه 
می روند که در بین این آثار ســه 
نمایش از نویســندگان خارجی و 
باقی آن نوشته نویسندگان ایرانی 
اســت. ۱۷ اثر در تماشاخانه هایی 

چون تئاترشهر، تاالر حافظ، فردوسی، تماشاخانه مهرگان، نوفل لوشاتو، عمارت 
روبه رو، تماشاخانه ایرانشهر، خانه هنرمندان و... روی صحنه می روند.

به گزارش ایسنا از روز یکشنبه  اجرای هشت نمایش »چهل  لُم«، »ببخشید 
شما؟«، »سه کیلو ۲۵۰ گرم«، »رؤیای دم صبح«، »جمعه ُکشی«، »به هوای 

پاک پرید«، »ساعات گس« و »ساعت« آغاز شده است. 
نمایش »جمعه ُکشــی« اثری از اسماعیل خلج است که بعد از چهار دهه از 
هفتم مهرماه تا ســی ام این ماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می رود.

محمود حسینی، علی خازنی، محمدرضا خسرویان، اسماعیل خلج، مسعود 
رحیم پور، افشین زارعی، علی فتحعلی از بازیگران این اثر ۸۰ دقیقه ای هستند.

در خالصه داســتان این نمایش آمده است: جمعه ها یکساله، صبحش مثل 
بهاره، ظهرش مثل تابستون، عصرش مثل پاییزه، غروبش زمستون.

دو نمایش »ویرانگر دوپا« و »زوگزوانگ« از دوشــنبه هشــتم مهرماه روی 
صحنه می روند. نمایش »سرزمین پدری« از سه شنبه نهم مهرماه روی صحنه 
می رود. چهار نمایش »زیبا«، اُپرای عروسکی »حافظ«، »موسیقی مجلسی« و 

»شاهباز سدره  نشین« چهارشنبه دهم مهرماه اجرا می شوند.
اُپرای عروسکی »حافظ« یکی دیگر از نمایش هایی است که در دومین هفته 
پاییز اجرا می شــود. نویسنده، طراح و کارگردان این نمایش بهروز غریب پور 

است که ۱۰مهر آن را به روی صحنه می برد.
این اُپرا یکی از اُپراهای ســه گانه ای است که در این ماه اجرا می شود و اُپرای 

»مولوی« اثر دیگر غریب پور است که اواخر مهرماه اجرا می شود.

در »مالقات با جادوگر«
امیرمهدی ژوله،  »بن الدن« می شود

فیلم سینمایی »مالقات 
بــه  جادوگــر«  بــا 
و  اعتباریان  حمید  تهیه کنندگی 
کارگردانــی حمیــد بهرامیان در 
اطــراف تهــران کلید خــورد و 

امیرمهدی ژوله جلو دوربین رفت.
»مالقات با جادوگر« نخستین اثر سینمایی حمید بهرامیان است که در ژانر 
کمدی ساخته می شود. فیلم نامه این اثر توسط امیرمهدی ژوله نوشته شده و 

در خالصه داستان »مالقات با جادوگر« آمده است:
»جناب سرهنگ برادری کن ما رو بگیر، من از خجالتت درمیام!«.

تاکنون امیرمهدی ژوله در نقش بن الدن جلو دوربین محمدرضا سکوت در 
این فیلم سینمایی رفته است.

عوامل و دست اندرکاران »مالقات با جادوگر« عبارتند از: مجری طرح و مدیر 
تولید: حسن مصطفوی، مدیر فیلم برداری: محمدرضا سکوت، مدیر صدابرداری: 
نظام کیایی، طراح صحنه و لباس: مجید لیالجی، طراح چهره پردازی: علی 
بهرامی فر، برنامه ریز و سرپرست گروه کارگردانی: رضا سخایی، دستیار اول 
کارگردان: سعید آهنج، عکاس: احمدرضا شجاعی، منشی صحنه: آتوسا شاه 
سیاه، دستیار تولید: محمدرضا دلنوازی، مدیر تدارکات: مجید لعل سنجیان، 
مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، سرمایه گذاران: سیدجواد حسینی و حمید 

اعتباریان، تهیه کننده: حمید اعتباریان.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نیک محمدعلی 
عابدی یکی از عکاســان دفاع مقدس اســت که از 
روزهای آغازیــن جنگ به عنوان یک نیروی رزمی 
 در جبهه های جنگ حضور داشته اما درکنار سالح، 
دوربین هم به دســت گرفته و آن طور که خودش 
روایت می کند، هر لحظه ای را که توانســته از این 
حماسه هشت ســاله ثبت کرده است. وی پس از 
پایان جنگ تحمیلی به کار عکاسی در زمینه دفاع 
مقدس ادامه داده و چندین سال در اردوهای راهیان 
نور نیز عکاسی کرده و مجموعه هایی از تصاویر این 
اردوها نیز به آرشیو عکس هایش اضافه شده است. او 
در این سال ها عالوه بر عکاسی به مستندسازی هم 
پرداخته است. به طور مثال مستند آب، آتش، آب 
به کارگردانی  هادی حاجتمند براساس عکس هایی 
که وی از عملیات بدر در رحمانیه آبادان تهیه کرده، 
ساخته شد و خود او در این مستند به عنوان راهنما 
حضور داشــته است. با توجه به اینکه عکاسی یکی 
از عالیــق دوران نوجوانی اوســت، عابدی در کنار 
فعالیت های مربوط به عکاسی جنگ، به عکاسی از 
طبیعت و همچنین تاریخ نیشابور، شهر زادگاهش 

پرداخته است. 
عابــدی در گفت وگو با خبرنگار قدس با اشــاره به 
روزهای آغازینی که به دنبال هنر عکاسی رفته است، 
عنوان کرد: من از4۷ ســال پیش عکاسی را شروع 
کردم در حالی که آن زمان تنها ۱۰ ســال داشتم و 
در آن زمان با دوربینی روسی که ۱۸۰ تومان آن را 
خریده بودم، عکاسی را شروع کردم. پیش از انقالب 
اسالمی  در حوزه های ورزشی عکس می گرفتم و با 
پیروزی انقالب اسالمی  حوزه عکاسی ما تغییر کرد 
و به انقالب و تصاویر جاودانه ای که از آن خلق شد، 
پرداختم .وی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی  رویه 
و رویکرد او را در عکاســی تغییر داده است، افزود: 
در نخستین ماه های آغاز انقالب در نیشابور و مشهد 
به عکاسی پرداختم و روزهای پایانی رژیم پهلوی و 
پیروزی انقالب اســالمی  را در تهران بودم و در آنجا 
به ثبت تصاویر انقالب اسالمی  پرداختم .با تشکیل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی  وارد این ارگان شدم 
و به عنوان چهاردهمین نفر استخدام شده در سپاه 
نیشابور به خدمت پرداختم، از همان جا چون عالقه 
خاصی به کارهای هنری داشتم، عکاسی را انتخاب 
کردم و در سپاه نیز به فعالیت های فرهنگی ام ادامه 
دادم. عابدی با بیان اینکه از همان ابتدای جنگ در 
جبهه ها حضور داشــت، اظهار کرد: با شروع جنگ 
تحمیلی در ســال ۵9 در عملیات های آن سال ها 
شــرکت کردم و در ۱6 عملیات حضور داشتم. در 
عملیات های رمضان، والفجــر مقدماتی، والفجر ۱، 
بدر، خیبر و میمک حضور داشــتم و ســرانجام در 
عملیات بدر با اصابت ترکــش به ناحیه صورت به 

شدت مجروح شدم.

 کسی به ما سفارش نداده بود
عابدی با بیان اینکه در تمام عملیات ها دوربین جزو 

جدانشدنی از او بود، بیان کرد: در تمام مدتی که در 
جنگ بودم، مسئولیت نظامی  و رزمی  داشتم و با این 
حال در هر صحنه ای از جنگ دوربینم را همراه خود 
داشتم و عکس هایی را تهیه می کردم. به خاطر دارم 
در یک عملیات در بمباران، کل تجهیزات عکاسی ام 
از بین رفت اما من دست از کار نکشیدم و ثبت وقایع 

جنگ را با تهیه مجدد تجهیزات ادامه دادم.
وی با اشــاره به مهم ترین چالش هایــی که در آن 
ســال ها عکاســان جنگ با آن درگیر بودند، گفت: 
محدودیت های بســیاری وجود داشت، از حمل و 
نقــل تجهیزات بگیرید تا نگهــداری فیلم دوربین. 
می دانید که آن زمــان دوربین ها همه آنالوگ بود 
و دوربین های دیجیتال ســال ها بعد به بازار آمد. به 
همین خاطر ما محدودیت حمل نگاتیو داشــتیم. 
در جنگ نمی شد که ما نگاتیو زیادی با خود حمل 
کنیم. من یک دوربین فیلمبرداری ۸ میلیمتری هم 
داشتم. از نخستین عملیات ایران با همین دوربین 
فیلمبرداری کردم. من نهایت ۲۰ حلقه می توانستم 
با خودم حمل کنم. من برای اینکه بتوانم فیلم ها را 
با خودم همراه داشته باشم ، فیلم ها را روی کمربند 
دوربین متصل کرده بودم و رویشان چسب می زدم و 
با خودم حمل می کردم. بارها پیش آمده بود فیلم ها 
افتاده یا تجهیزات آسیب دیده بودند به همین خاطر 
من همیشه سعی ام بر این بود که نگاتیوها را فوری 

به شهرستان بفرستم. 
این عــکاس جنگ در خصوص اینکــه کار در آن 

سال ها براساس سفارش بود یا خیر گفت: کسی برای 
این کار به من سفارشــی نداده بود. هیچ کس بنا به 
سفارش نیامده بود. حمایتی هم وجود نداشت. من 
خودم عالقه داشتم تا می توانم لحظات جنگ را ثبت 
کنم. حتی گاهی با خودم می گفتم کاش مسئولیتی 
نداشــتم تا آزادتــر بودم و هرجا دلم می خواســت 
می توانســتم برای عکاســی بروم. در آن زمان هم 
عکاســانی بودند که خودشان به طور خودجوش از 
جنگ عکس می گرفتند و هم افراد صدا و ســیما 
حضور داشتند. من همان طور که گفتم نیروی رزمی 

 بودم اما بنابر عالقه خودم عکاسی می کردم. 
وی در پاســخ به این پرسش که عکاسی در شرایط 
سخت جنگ و زیر آتش چگونه بود، اظهار کرد: من 
جنگ را سخت نمی دانم. همیشه می گویم ما آنجا 
تفریــح می کردیم. جنگ همه اش درد و رنج نبود و 

صحنه های شادی هم داشــت. آتش و گلوله همه  
جنگ نبود، لحظات دوستی رزمنده ها و صمیمیتی 
که بینشــان بود هم جزو لحظه های جنگ است. 
من آرامشی آنجا داشتم که برایم خیلی مهم بود و 
مشکلی با سختی کار نداشتم. شاید به همین خاطر 
است که من آن شــرایط را طاقت فرسا نمی دیدم، 
عکاســی هم برایم سخت نبود. به راحتی دوربین و 
تجهیزات را در حین نبرد با خودم حمل می کردم. 
من بیشتر عملیات ها یکه حضور داشتم و به عنوان 
نیروی خط شکن بودم،لحظه هایی بود که شما فقط 
یک لحظه می توانستید سرتان را باال بگیرید و دکمه 
دوربین را بزنید، درکنار این،عکاسی از بچه ها و زمان 
استراحتشان هم بود. شجاع تر از ما هم بودند افرادی 
که جلوتر از ما می رفتند و لحظه های خوبی را ثبت 
کرده اند. من اصرار داشــتم از همه لحظه ها عکس 
بگیرم. به طور مثال از آموزش های قبل از عملیات 
حمل و نقل، ترابری تا زمان عملیات تمام صحنه ها را 
ثبت می کردم. بخشی از عکس های جنگ عکس های 
عملیات و بخشــی دیگر عکس های یادگاری بود، 
بعضی اوقات فیلم می گرفتــم و با بچه ها مصاحبه 

می کردم، امروز آن مجموعه ها بسیار دیدنی است.

 حسرت لحظه هایی را دارم که نگاتیوهایم 
تمام می شد

ایــن مستندســاز در پاســخ به این پرســش که 
صحنه هایی هم بوده که حسرت ثبتشان را داشته 

باشــد، گفت: فراوان از این لحظات وجود داشــت. 
بیشــتر به خاطــر زمان هایی بود کــه نگاتیوهایم 
تمام می شــد و کاری از دستم برنمی آمد و از خط 
نمی توانســتیم به عقب برگردیم. هنوز آن لحظه ها 
مقابل چشــمم هستند، با خودم می گویم ای کاش 
توانســته بودم، ثبتشان کنم. زمان هایی هم بود که 
به خاطر شــرایط کار نمی توانستم با خودم دوربین 
ببرم. مثالً وقتی برای عملیات شناسایی می رفتیم، 
گاه می شد که بسیار به عراقی ها نزدیک می شدیم. 
یادم هست یک بار تا سه چهار متری محل اسکانشان 
رفتم و اکنون با خودم می گویم چه خوب بود که از 

آن زمان تصویری داشتم. 
عابدی در کنار این تصویر رشک برانگیز به لحظه های 
تلخ و دشــواری اشــاره می کند که توان عکاسی از 
آن ها را نداشــته و ادامه می دهد: در زمان پیشروی 
گاه بــا صحنه هایی مواجه می شــدم که اصالً توان 
عکاسی نداشتم، به طور مثال در یک نقطه ستونی از 
نیروها بودند که بمباران شده بودند و ما با پیکر ۵۰ 
شهید مواجه می شدیم، دلم نمی آمد از این صحنه ها 
عکاسی کنم، هر چند اکنون می گویم ای کاش به 

عنوان سندی تاریخی آن ها را ثبت می کردم. 

 با بایگانی عکس های ما اتفاقی نمی افتد
وی درباره استفاده از آرشــیوی که در دست دارد، 
اظهار می کند: از صدا و ســیما یا مؤسســه روایت 
فتح و حتی روزنامه ها بوده اند افرادی که به ســراغ 
آرشیو عکس های من آمده اند، قول هایی هم داده اند 
اما اتفاقی نیفتاده است. حتی شده کارها را برده اند 
و گفته اند با اسمتان چاپ می شود اما خبری نشده 
اســت. اکنون کارهای ما در خیلــی از جاها بدون 
عنوان عکاس حضور دارد. شــاید بگوییم که عنوان 
مهم نیســت اما استفاده درســت از این آرشیوها 
و رساندنشــان به نســل های بعدی اهمیت دارد. 
بی توجهی هایی وجود دارد. من اسم نمی خواهم حتی 
هزینه ای هم دریافت نکرده ام اما باید برای رساندن 

این ها به مخاطب برنامه ای وجود داشته باشد.
وی درباره کارکرد عکس هایــش در دوران کنونی 
اظهار کرد: آرشیو من چند بخش دارد، یک بخش 
آن، جنگ اســت. بخشــی از آن مربوط به انقالب 
است. برخی به شهدا پرداخته یا مختص اعزام هاست. 
معتقدم تاریخ جنگ را کسی به اندازه من عکاسی 
نکرده اســت. اگر بخواهیم وقایع را بازگو کنیم به 
این عکس ها نیاز است. من خودم تجربه حضور در 
چندین نمایشــگاه را داشته ام. گاه بوده در کنار این 
عکس ها راویان هم حضور داشته اند و خب تأثیر کار 
چند برابر شده است. به اعتقاد من استقبال از طرف 
جوانان وجود دارد اما این طرف توجهی نمی شــود. 
یک بار از آستان قدس به سراغ من آمدند که آرشیو 
عکس های من را در مجموعه اسناد خود ثبت کنند، 
من خیلی موافق این نبودم. با بایگانی عکس های ما 
اتفاقی نمی افتد، مهم نمایش این آثار برای مخاطب 
اســت. من اکنون در فضای مجــازی صفحه ای را 
راه اندازی کردم و عکس هایی را در آنجا ارائه می دهم.

برش

نیروها  از  ستونی  نقطه  یک  در 
بودند  شده  بمباران  که  بودند 
مواجه  شهید   50 پیکر  با  ما  و 
این  از  نمی آمد  دلم  می شدیم، 
چند  هر  کنم،  عکاسی  صحنه ها 
اکنون می گویم ای کاش به عنوان 
ثبت  را  آن ها  تاریخی  سندی 

می کردم

گفت وگو با »آرش خوشخو« منتقد سینما درباره وضعیت فیلم های تجاری در ایران

سینمای اجتماعی با سیاه نمایی پول درمی آورد
 فرهنــگ و هنر/ زهره کهنــدل نگاهی به 
فیلم های روی پرده سینماها و میزان فروش آن ها 
در گیشه، نشانه هایی آشکار از سلیقه بصری مردم 
را هویدا می کند. جدول فروش هفتگی فیلم های 
در حال اکران در هفته های پایانی تابســتان، خبر 
از صدرنشینی فیلم های تجاری داشت، همچنان 
که فیلم های کمدی به عنــوان ژانر پرطرفدار در 
فیلم های تجــاری، در تمامــی  فصل های فروش 

سینماها در صدر بوده اند.
همزمان با آغاز ماه محرم و توقف اکران فیلم های 
کمدی، پیش بینی می شــد استقبال از فیلم های 
غیرکمدی جدیدی چون »صدای منو می شنوید؟«، 
»چاقی« و »برمودا« که در هفته های پایانی فصل 
تابستان اکران شده اند افزایش یابد اما این استقبال 
معطوف به فیلم های اسم و رسم دار قدیمی تر مانند 
»سرخپوست«، »شبی که ماه کامل شد« و »ایده 
اصلی« شــد. در میان فیلم های غیرکمدی، فیلم 
»ایده اصلی« تالشــی در ســینمای تجاری برای 
تصاحب گیشــه بود اما بــه دلیل ضعف هایی که 
این فیلم در فیلم نامه و شــخصیت پردازی داشت، 
نتوانست به فروش خوبی در قامت یک فیلم تجاری 

برسد.
آرش خوشخو، منتقد سینما درباره وضعیت تولید 
و فروش فیلم های تجاری در سینماهای کشور و 
دلیل عدم فروش این فیلم معتقد است: فیلم »ایده 
اصلی« تالشــی در سینمای تجاری بود. فیلمساز 
درباره طبقه بورژوایی فیلم ساخته که کمتر آن ها 
را می بینیم. ضمن اینکــه این طبقه بورژوا که در 
فیلم نشان داده می شــوند، کاره ای هم نیستند و 

بدون بسط دادن ماجرا به جایی، این فیلم ساخته 
می شود، بنابراین نمی تواند موفق باشد. فیلمساز 
تالش کرده با شیوه غافلگیری های  هالیوودی فیلمی  
جذاب بسازد، شیوه ای که جدیداً در فیلم سازی مد 
شده و یکی از شخصیت های فیلم سر دیگری کاله 
می گذارد یا زمانی که مخاطب گمان می کند گره 
اصلی دارد باز می شود، فیلمساز گره دیگری را رو 
می کند. کارگردان فیلم »ایده اصلی« در حد وسع 
خود تالش کرده بود از این شــیوه ها بهره ببرد اما 
فیلم نامه و شخصیت پردازی فیلم اشکاالتی داشت 
که موجب شــد فیلم در گیشــه موفقیت کاملی 
بدست نیاورد؛ چرا که ضعف در شخصیت پردازی 

و قصه در این فیلم کامالً مشهود بود.
وی درباره تقلید از سبک های فیلم سازی  هالیوودی 
برای ایجاد تعلیق در فیلم، اضافه می کند: سینمای  
هالیوود، سینمایی است که امتحانش را پس داده 
و اگر فیلمســاز ایرانی آن فرمول های تکنیکی را 
به درســتی به کار ببرد، می تواند فیلمی  جذاب و 
تماشاگرپسند بسازد. نمونه موفق این شیوه را در 
فیلم »رخ دیوانه« ابوالحســن داوودی دیدیم که 
نتیجه کارخوب از آب درآمد. اگر فیلم سازی بتواند 
از ایــن فرمول های امتحان پس داده به درســتی 

استفاده کند، معموالً جواب می گیرد.

 غافلگیری و تعلیق در فیلم های ایرانی
خوشخو ادامه می دهد: غافلگیری های فیلم نامه ای 
و لحظه آخری، کار آســانی نیست. ضمن اینکه 
تماشاگر باید قانع شــود پایان بندی فیلم درست 
است. مثالً مانی حقیقی در فیلم خوک تالش زیادی 

داشت که تماشــاگر را غافلگیر کند اما نتوانست 
موفق شــود در حالی که بهــرام بیضایی در فیلم 
سگ کشی، یک نمونه موفق با پایان غافلگیرکننده 
را به نمایش گذاشــت. غافلگیری پایانی با منطق 
درست، کار دشــواری است و فیلم باید فیلم نامه 
خوبی داشته باشد. غافلگیری در فیلم »رخ دیوانه« 
موفق از کار درآمده بود چون فیلم نامه اش چفت و 
بست درستی داشت. به هر حال این ها ترفندهای 
سینمای صنعتی است و سینمای صنعتی ما هنوز 
خیلی خوب جا نیفتاده است. اگرچه در سال های 
اخیر پیشرفت خوبی داشته است. مثالً در سینمای 
کمدی، فرمول های تولید صنعتی جا افتاده است. 
اینکه برخی فیلم های کمدی مبتذل و کم محتوا 
هســتند بحث دیگری اســت ولی ژانر کمدی در 
راســتای جذب تماشاگر به تولید صنعتی رسیده 
که اتفاق خوبی است. در ســینمای درام هم اگر 
تجربه های تولید صنعتی بیشتر شود، شاید این ژانر 
سینمایی هم بتواند مخاطب بیشتری جذب کند 
البته اگر سینمای اجتماعی، اجازه کسب تجربه های 

جدید را بدهد.
وی درباره وضعیت ســینمای اجتماعی در ایران 
می گوید: ســینمای اجتماعی روایت ســیاهی و 
تلخی را ترجیح می دهد. می خواهد با تلخی، پول 
دربیاورد و جایزه بگیرد. گاهی هم فیلم های خوبی 
از این ســینما درمی آید ولی به عنــوان یک ژانر، 
سینمای اجتماعی ایران در حال تکثیر تلخی است، 
توجیهش هم این است که دارد دردهای اجتماع 
را نشــان می دهد. حاال اگر این دردهای اجتماع را 
هم نشان ندهند، اتفاق خاصی نمی افتد. به بهانه 

نمایش دردهای اجتماعی، برخی فیلم سازان بودجه 
می گیرند و فیلم می سازند که معموالً هم آثارشان 
نمی فروشد. اکنون روی پرده سینماهای ایران، کلی 
از این فیلم های اجتماعی تلخ وجود دارد که قرار 
است تلخی و سیاهی را نشان دهند و بگویند که 

ببینید چقدر وضع جامعه خراب است.

 خط تولید صنعتی در ژانر کمدی
وی با اشــاره به فروش خوب »سرخپوست« این 
امر را به خاطر معجزه داستان و غافلگیری، ارزیابی 
می کند و می گوید: سرخپوســت داستان و روایت 
جذابی داشت. داســتان یک فیلم قرار نیست که 
الزاماً وجدان تماشاگر را بیدار کند اما این تصور به 
غلط در کشور ما جا افتاده است در حالی که یک 
داســتان خوب در یک فیلم، حکایت و درس های 
آموزنده ای دارد. فیلم هایی همچون »سرخپوست« 
با داســتانی خیالی و »شبی که ماه کامل شد« با 
قصه ای واقعی، چون داستان هایی جذاب داشتند و 
خوب هم پرداخت شده بودند، در گیشه به موفقیت 
رسیدند. وی تأکید می کند: با وجود همه مشکالت 

همچون انحصار تهیه کننده و سینمادارها که بحثی 
جداگانه است، در دهه اخیر با افزایش پردیس های 
سینمایی و کشاندن تماشاگرهای بالقوه سینما به 
این پردیس ها، ســینمای ایران وارد مسیر رونق 
تولیدات صنعتی در ژانر کمدی شده است، در این 
بین فیلم های پرهزینه صنعتی در ژانر اجتماعی و 
دفاع مقدس هم ساخته شد که خوب فروختند و 
نشــان دادند که در این ژانرها هم تماشاگر بالقوه 
وجود دارد. در چند سال اخیر، خط تولید صنعتی 
در سینما راه افتاده که در ژانر کمدی، خیلی خوب 
جواب داده است به طوری که هرسال هفت ،هشت 
فیلم کمدی پرفروش داریم. در سینمای درام هم 
کم کم، ارزش قصه دارد مشــخص می شود حتی 
فیلم »ایده اصلی« هم یک نوع بازی با شیوه های 
قصه گویی است که گاهی موفق می شود و گاهی 
هم موفق نمی شود. اگر فیلم »ایده اصلی«، نتوانست 
در گیشه به موفقیت خوبی دست یابد چون قصه 
و شــخصیت ها ضعف داشتند. تکلیف فیلمساز با 
شخصیت های فیلم مشــخص نبود و اصالً معلوم 

نبود وضعیتشان چه می شود.

سینما

گفت و گو با محمدعلی عابدی، عکاس جنگ

عکاسی به سفارش عشق
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شماره پرونده: 139804006092002592/1       شماره بايگانى پرونده: 9804098
شماره ابالغيه: 139805106092010202         تاريخ صدور: 1398/06/25

دفترخانه ازدواج شماره 46 و طالق شماره 43 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى 

ــين تاريخ تولد:  ــامل صديقه خانى نام پدر: حس ــه مرحوم آقاى على اكبر عامرى ش ــيله به ورث بدين وس
1322/12/24 شماره ملى: 0701141190 شماره شناسنامه: 309، محمدرضا عامرى نام پدر: على اكبر 
ــماره ملى: 0924976020 شماره شناسنامه: 0924976020، اميرحسين  تاريخ تولد: 1378/06/16 ش
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0926544977 ش عامرى نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1382/02/10 ش
0926544977، نيلوفر عامرى نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1384/02/13 شماره ملى: 0927541173 
ــتانى ابالغ مى شود كه خانم  ــنامه: 0927541173 با قيمومت محمدهادى آزادى پورقهس ــماره شناس ش
ــين تاريخ تولد: 1352/05/14 شماره ملى: 0940750538 شماره  ــتانى نام پدر: حس رؤيا آزادى پورقهس
شناسنامه: 1898 جهت وصول يكصد سكه يك بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره 
ــماره 46 و طالق  ــند: 1372/03/27، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش ــند: 17815، تاريخ س س
ــان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــماره 43 شهر مشهد استان خراس ش
ــما به شرح  ــده و طبق گزارش مورخ 98/6/6 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش 9804098 در اين اداره تش
ــند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  متن س
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ  ــار محلى آگهى مى ش مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى  اين آگهى كه روز ابالغ محس

جريان خواهد يافت. آ- 9808468 م.الف 736
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــناد و امالك منطقه يك قم تصرفات مالكانه مفروزى  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
متقاضيان پرونده هاى تشكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك 

موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330001003427 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001945 
آقاى محمد تيمورى خنارى  فرزند عبداله  در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 100 مترمربع 
ــند  ــع در بخش 1حوزه ثبت ملك اداره يك قم س ــماره302  فرعى از 11185 اصلى واق ــالك ش پ
ــاعى صادره در دفتر 593 صفحه 460 به موجب سند قطعى 47721 مورخ 97/10/25  مالكيت مش

دفتر خانه 59 قم.( م الف 3103) 
2ـ رأى شماره 139860330001005658 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001890 
آقاى يوسف فتحى سياه پوش  فرزند حسنقلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان 
بمساحت ششدانگ 175/10 متر مربع پالك شماره10918اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك 

اداره يك قم سند رسمى به شماره 6708 مورخ 97/4/17 دفتر خانه 105 قم.(م الف 3104) 
3ـ رأى شماره 139860330001006704 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001891 
ــاختمان بمساحت  ــدانگ يك باب س ــاع از شش ــه دانگ مش آقاى هادى ژاله  فرزند غالمرضا  در س
ــماره 10918اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره  ــدانگ 175/10متر مربع پالك ش شش

يك قم سند رسمى به شماره 6708 مورخ 97/4/17 دفتر خانه 105 قم.( م الف 3105) 
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند 

مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار  ــخاص ذينفع اعتراضى داش 15 روز آگهى تا چنانچه اش
آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه يك قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف 
ــت خود را به مرجع  ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس مدت يكماه پس از تس
قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر اساس 

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9808503
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/7/8

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/7/23
محمدرضا اديبان ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــات مالكانه مفروزى  ــناد و امالك منطقه دو قم تصرف ــتقر در اداره ثبت اس ــأت حل اختالف مس هي
متقاضيان پرونده هاى تشكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك 

موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330002016640 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000394 
ــده به  ــدانگ يك قطعه زمين احداث بنا ش ــمتى از /شش آقاى بداقعلى قركوزلو فرزند عباس  در قس
مساحت63مترمربع پالك شماره 109فرعى از 2319- اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه 
ــمى محمود فرخ صفحه  127 دفتر 196 خريدارى نموده است.  ــطه از مالك رس عادى كه مع الواس

(م الف 3100)

2ـ رأى شماره 139860330002016412 مربوط به پرونده كالسه 1393114430002000954 
بهروز مهدوى مرادپور فرزند على در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به 
مساحت 135/56 متر مربع پالك شماره 1فرعى از 2100- اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه 

نامه عادى از ارشد و نبى اله حيدرى خريدارى نموده است.( م الف 3102) 
3ـ رأى شماره 139860330002015401 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002002018 
ــده به مساحت 74 متر  ــدانگ كه در آن احداث بنا ش ــمتى از /شش كبرى قرئلى  فرزند على در قس
ــماره فرعى از 2280 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى وارث مرحوم  مربع پالك ش
ــماره 15216 مورخه 1398/5/27 و همچنين  ــينعلى بيوك نژاد و طى گزارش كارشناسان ش حس
صادره از قم مى باشد كه در اجراى بند ب ماده 1و 5 قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 8و 14 آئين نامه اجرائى مى باشد.( م الف 3101)  
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند 
مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار  ــخاص ذينفع اعتراضى داش 15 روز آگهى تا چنانچه اش
آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف 
ــت خود را به مرجع  ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس مدت يكماه پس از تس
قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر اساس 

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9808501 
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/7/8

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/7/23
مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

︋︣گ ︨ــ︊︤ ، ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ و ﹋︀رت ︨ــ﹢اری ︨﹫︧︐﹛ 
︎ــ︥و ︑﹫ــ︌ ︎︀رس ︋ــ﹥  ر﹡﹌ ︋ــ︥ ︑﹫︣ه ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉  ﹝︡ل 
١٣٨۵ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١٢۴٨۵٠٨٩٧١٢ و  ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ ١٩٣۶۵٨٧۶ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ک ۵۴ – ۶٩٩ ج ۶٣ 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد. 

/ع
۹۸
۰۸
۵۲
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ر﹡ــ﹌    ١٣٩۶ ﹝ــ︡ل  را﹡ــ︀  ︠ــ﹢درو  ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩  ︨ــ﹠︡ 
︨ــ﹀﹫︡ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٩٨د٩٣ اــ︣ان ۴۶  
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 172B0020168    و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩                         
︻︊ــ︀دی   ﹑﹫︨ــ ︋﹠ــ︀م      NAAU01FE1HT191862
︎﹢ر﹐︫﹥ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه  و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️ . 

/ع
۹۸
۰۸
۵۲
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹝﹢︑﹢ر ︨﹫﹊﹙️ ﹜﹫﹀︀ن ﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌ 
﹇︣﹝︤ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٧۴٣۵/٧٧۵ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر 070080 و ︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡﹥ 9523223 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
︡ر ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر  ︻︤ــ︤︮ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۸
۵۲
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠﹢دروی ︎︥و آردی ﹝︡ل ١٣٨۴ ر﹡﹌ 
︨︊︤ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧٨٨ص٩۴ ا︣ان ٣۶ ︫﹞︀ره 
 ﹤  ︋13426818 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر 11784024340 و︫ 
﹝︀﹜﹊﹫️ ︧ــ﹫﹟ ︧︠ــ︣وی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۴۹
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠ــ﹢دروی ام وی ام ﹝︡ل 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢۵٣د٨١   ︫﹤ ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩︋  ١٣٩۵ ر﹡﹌︨ 
ا︣ان ٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر MVM477FJAG047614 و 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤  ︋NATFBAMD7G1036724 ﹩︨︀ ︫﹞︀ره︫ 
︗﹢اد ز﹝ــ︀ن زاده ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۸
۵۲
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︗ــ︀ن رو ﹝ــ︡ل ١٣٩٠ 
ر﹡ــ﹌ ︠︀﹋︧ــ︐︣ی ﹡ــ﹢ک ﹝︡ادی ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
و   0H5EA1009653 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ١۵١٩۴/٧۶۵
NE8***125M9000217 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︫ــ﹞︀ره ︑﹠ــ﹥ 
﹝﹞︡ ر﹝︱︀ن ﹡︥اد ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۸
۵۲
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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