
ملک تجریش و ملک عبداهلل
به تازگی مدارکی درباره یک ملک موقوفه 
در تجریش در فضای مجازی منتشر شده 
که نشــان می دهد عبدالواحد موســوی 
الری، وزیر کشــور دولــت اصالحات در 
قراردادی به نام مرکز اســالمی فاطمی 
مهر با سازمان اوقاف، زمین مشاعی را در 
تجریــش از اداره اوقاف اجاره می کند که 
در این قرارداد ذکر شده کاربری این زمین فرهنگی، آموزشی بوده و مستأجر 
یا همان مؤسســه زیر نظر آقای موسوی الری حق تغییر کاربری ندارد که با 
توجه به شــواهد و اسناد، وی برخالف قرارداد اقدام کرده است. بخش دیگر 
ماجرای این هشتگ به همین ترتیب مربوط می شود به مجوز ساخت ملکی 
دو طبقه به متراژ ۲۳۰ مترمربع به نام همسر عبداهلل نوری، دیگر وزیر کشور 
دولت اصالحات در گیالن که به طور غیرقانونی با یک طبقه بیشــتر و ۱۰۰ 
متر زیربنای اضافه در دست ساخت است. کاربران هم به این بهانه دو هشتگ 
#ملک_عبداهلل و #ملک_تجریش را در توییتر داغ کرده اند. کاربری نوشــته 
است: »چند روزی باید اجازه ندم خانمم اخبار ببینه، چون اگر ماجرای کادوی 

عبداهلل نوری به خانمش رو بفهمه، من شب باید توی ماشین بخوابم«.

گریمی که ماندگار شد
روز گذشــته تصویــری از گریم جالب 
»امیرمهــدی ژوله« در نقش »بن الدن« 
در فضــای مجازی منتشــر شــد که به 
علت شــباهت بیش از اندازه آقای بازیگر 
به تروریست معروف، حسابی در این فضا 
بازخورد داشت. فیلم سینمایی »مالقات 
با جادوگــر« بــه تهیه کنندگی حمید 
اعتباریان، نخستین اثر ســینمایی حمید بهرامیان است که در ژانر کمدی 
ساخته می شود. فیلم نامه این اثر توسط امیرمهدی ژوله نوشته شده است. ژوله 
درباره این تصویر در اینستاگرامش نوشته است:»خیلی از بودن تو این پروژه 
خوشحالم. برای آشنایی با حمید بهرامیان کاربلد. همبازی شدن با بازیگرای 
درجه یکی که تماشای بازیشون هم باعث لذت و شوق بود )بعداً معرفی شون 
می کنیم( به خاطر این گریمی که برام موندنی شد. بیشتر از همه برای دوباره 
نوشتن، دوباره دست به فیلم نامه شدن بعد از چهارسال و چشیدن دوباره طعم 

خلق آدم ها و لحظات و شوخی ها«.

عشق مسیر خودشو می ره
صبــا راد، مجــری تلویزیون با انتشــار 
تصویری در کنار مقبره شــمس تبریزی 
در اینستاگرامش نوشت:»چند سال قبل با 
مانی جان رفتیم تبریز و خوی، کار اداری 
داشــتیم. تموم مدت با خودم می گفتم 
حتماً باید به دیدار شمس بریم و مزارش 
رو نــگاه کنیم و فاتحه ای بخونیم و البته 
سالم موالنا رو بهش برســونیم. به دور و برم خوب نگاه می کردم، همه چیز 
ســاده و آروم بود، دنبال رد اون تالطم عمیق که بین شــمس و موالنا بود 
می گشتم؛ دلم می خواست حســش کنم... با هر بار خوندن دیوان شمس و 
مثنوی معنوی درسی می گیرم که زندگی رو برام زیباتر می کنه. یادمون نره 
که عشــق مسیر خودشو میره، حتی اگه چرخ گردون هم به مراد دل عشاق 
نگرده... که می گرده.  ای بی تو حیات ها فسرده/وی بی تو سماع مرده مرده/ما 

بر در عشق حلقه کوبان/تو قفل زده کلید برده«.

نه  می تواند  مطلب  این  بهانه  تربت زاده  مجید   
رضازاده، نه کیانوش رستمی و نه دیگر اعضای تیم 
ملی، بلکه غصه دار شدن ورزش پرافتخار وزنه برداری 
اینکه  به  بودیم  کرده  عادت  سال،  سال های  باشد. 
ورزش ایران روی کاُکل کشتی و وزنه برداری بچرخد 
را  دلمان  ماندیم،  بی مدال  اگر  رشته ای  هر  در  و 
که  وزنه برداران  مدال های خوش رنگ  به  کنیم  گرم 
جنسشان اگرچه با مدال های دیگر رشته های ورزشی 
اندازه  به  انگار  اعتبارشان  و  وزن  اما  ندارد،  فرقی 

وزنه های دسته سنگین وزن است. 
البته این نخســتین بار نیســت کــه وزنه برداری ما 
نمی تواند در جهان بدرخشــد و بــه دلیلی غصه دار 
می شود، اما ندرخشــیدن در مسابقات اخیر جهانی، 
ماجرای عجیب و غریب کیانوش رستمی و شکسته 
شــدن رکورد »رضازاده« توســط یک وزنه بردار غیر 
ایرانی، غم و غصه اش مثل وزنه های دســته سنگین 

وزن، سنگین و تاب نیاوردنی است. 

کاشوزنهمیزد
دیروز باالخره ســرمربی تیم ملی وزنه برداری درباره 
رفتار غیرحرفه ای »کیانوش رســتمی« به حرف آمد 
و گفت: »برای اینکه کیانوش رستمی در این بازی ها 
حضور داشته باشد، رضا دهدار را از وزن ۹۶ کیلوگرم، 
به یک دسته باالتر فرســتادیم و امیر حقوقی را که 
آماده و سرحال بود به خاطر او کنار گذاشتیم... تنها 
انتظارمان از رســتمی این بود که پس از اوت شدن 
از جــدول مجموع، امتیازات حرکت دوضرب را برای 
تیم ملی بدســت آورد. بهتر بود کیانوش در دوضرب 
یک وزنه سبک را مهار می کرد و ما هم می توانستیم 
فاصله ناچیزی که با بالروس، تیم دوم جدول داشتیم 
را از بین ببریم. حق ما در این بازی ها حداقل رسیدن 
بــه مکان دوم بود. منافع ملی حکم می کرد کیانوش 
در دوضرب روی تخته بــرود، اما او این کار را نکرد. 
اگر اآلن درباره کیانــوش صحبت می کنم، به خاطر 
لطمه ای اســت که او به تیم زده و مــا را از جایگاه 
واقعی مان دور کرده است... نباید امتیاز رستمی صفر 
می شد. حاال هم بهتر است مسئوالن باالدستی ورزش 

درباره آینده او تصمیم بگیرند«. 

ازچهدلخوربود؟
البته قرار نیســت همه کاســه کوزه های مشکالت 
وزنه برداری را روی سر »کیانوش رستمی« بشکنیم، 
به خصوص اینکه مقصر ناکامی اخیر تیم ملی، طالی 
المپیک ۲۰۱۶، نقــره المپیک ۲۰۱۲ و چند عنوان 
اولــی یا دومی جهان و آســیا را در پرونده اش دارد. 
برعکس قرار است بگوییم که رستمی پای وزنه های 
ســنگین کم عرق نریخته و سالمتی اش را هم بارها 
برای شکســتن رکورد به خطر انداخته است. جوان 
۲8 ساله کرمانشاهی همان کسی است که اگرچه در 
۱7 سالگی و در مسابقات آسیایی و در یک ضرب به 
رتبه ای بهتر از دهمی دست پیدا نکرد و در دوضرب 
هم نتوانســت هیچ وزنه ای را باالی سر ببرد، اما دو 
سال بعد در مسابقات جهانی جوانان توانست در یک 
ضــرب و دو ضرب به مدال طال برســد. با وجود این 
و با اینکه رســتمی هم در رشته تربیت بدنی درس 
خوانده و هم مدتی در دانشــگاه حسابداری خوانده 
است اما انگار حساب و کتاب کردنش در وزنه برداری 

زیاد خوب نیست! رســتمی از چند سال پیش خدا 
می دانــد چرا با مســئوالن فدراســیون وزنه برداری 
سرشاخ شــد و راه خودش را از بقیه جدا کرد. برای 
همین در اغلب مســابقات وقتی روی تخته می آمد، 
وزنه را بلند می کرد و به مدال یا مقامی می رسید، در 
چهره و رفتارش می شد نوعی تسویه حساب، تالفی 
و یا رو کم کردن را دید! این در حالی بود که بیشــتر 
طرفداران این رشته ورزشی نمی دانستند قهرمانشان 
پس از گرفتن مدال طال دارد روی چه کســی را کم 
می کند و پس از ناکامی در بلند کردن وزنه ها از چه 

کسی دلخور است؟ 

بانگاهپدرانه
رســتمی چه بحق و چه بــه ناحق از هر که و هرچه 
گالیه داشــت، اما ایــن حق را نداشــت که پس از 
دشــت کردن طالی المپیک، راهش را از فدراسیون 
و تیم ملی جدا کند، تمریناتش جداگانه و مســتقل 
باشــد، به مربیگری مربیان تیــم ملی تن ندهد و به 
قول برخی کارشناســان این رشته، برای خودش در 
جزیره شــخصی و اختصاصی وزنه بزند و وقتی نوبت 
به مســابقات جهانی می رسد، توقع داشته باشد پای 
ثابت تیم ملی شــده و در دسته و وزنی که خودش 
می خواهد وزنه بزند. مســئوالن فدراسیون و مربیان 
تیم ملی هــم البته نباید از ابتدا بــا کج خلقی ها و 
یکدندگی های رســتمی مدارا می کردنــد تا پس از 
دســته گلی که در مسابقات جهانی اخیر به آب داده 
شد، رئیس فدراسیون وزنه برداری مجبور شود بگوید: 
»... کیانوش پیش از المپیک ۲۰۱۶ این روند را آغاز 
کرد و مــا در آن دوران با نگاه پدرانه به این موضوع 
پرداختیــم... به نظر من ادامه این روند برای خودش 
هم زیبنده نیست. هماهنگی های الزم را با فدراسیون 
جهانی انجام دادیم... از حاال به بعد ادامه این روند را 
قطعاً نمی پذیریم و به او اعالم کردیم باید روند خود 
را تغییر دهد. اگر هم غیر از این باشــد با مســئوالن 
وزارت ورزش و کمیته ملــی المپیک گفت وگو های 
نهایی را انجام خواهیم داد و محترمانه عذر رســتمی 

را می خواهیم«.

شگفتیسازها
حداقل در ۳۰ ســال اخیــر، وزنه بــرداران ایرانی 
در خلــق شــگفتی کم نظیر بوده اند. البته مشــکل 
اینجاست که این شگفتی سازی فقط در طال گرفتن 
و جابه جایی رکورد نیســت. شگفتی سازهای ما، هم 
وزنه بــرداری مانند »دهدار« هســتند که با وجود 
شکســت و ناکامی در حرکت یک ضرب در حرکت 
دو ضرب وزنه ای باور نکردنی را باالی ســر می برد و 
طال می گیرد و هم »رستمی« که پس از ناکامی در 
بلنــد کردن وزنه ۱8۰ کیلویی رو به داوران می کند 
و می گوید: »من امروز آمده بودم رکورد جدید دنیا 
را بزنم، امــا بعضی ها در اینجا نمی خواســتند من 
این رکــورد را بزنم«! بعد هم خــدا می داند از چه 
کســی قهر می کند و برای حرکــت دو ضرب روی 
تخته نمی رود. حاال به این شگفتی ســازها »حسین 
رضــازاده« را هم می توانید اضافه کنید که تا همین 
چند روز پیش می توانســتیم به رکوردهای دســت 

نیافتنی اش ببالیم. 
مرد اردبیلی وزنه برداری جهان، در تمام طول دوران 

وزنــه زدنش مایه افتخار ورزش ایــران بود. یعنی با 
همه حاشــیه ها، شــایعات و ناکامی هایی که مربوط 
بــه دوران مربیگری یــا مدیریتش در فدراســیون 
است و با وجود همه رکوردشکنی هایش، رضازاده را 
هیچ وقت روی تخته و روی سکو، طلبکار، حاشیه ساز 
و یــا جنجال آفرین ندیده ایم. شــاید بــرای همین 
اســت که عالقه مندان به رشته وزنه برداری بیشتر از 
اینکه ماجرای دوپینگی شــدن ۹ وزنه بردار ایرانی یا 
محرومیت رضازاده از مربیگری و... را یادشــان باشد، 
بیشــتر با رکــورد ۲۱۳.5 کیلویــی در یک ضرب و 

۲۶۳.5 کیلویی در دو ضرب عشق و صفا می کنند.

بهداد
رضــازاده، در اوج قهرمانی و زمانی که هنوز کســی 
نتوانســته بود به رکوردهایش نزدیک شــود، خیلی 
ناگهانی از دنیای مسابقات خداحافظی کرد. دلیلش 
را پزشــکان بیماری و فشار بیش از حد در تمرینات 
اعالم کردند، خودش پیش از پزشــکان از آســیب 
دیدگــی اش گفته بود و برخی ها هم این خداحافظی 
زودهنگام را مشکوک و مرتبط با دوپینگ دانستند. 
رفتن رضازاده، زمینه را برای ظهور بهداد ســلیمی 
فراهم کرد تا باالخــره همان طور که آرزوی ایرانی ها 
و خود رضــازاده بود، یک ایرانی بــا زدن وزنه ۲۱۶ 
کیلوگرمــی، رکورد یک ضرب رضازاده را بشــکند و 
افتخــار در ایران باقی بمانــد. او دومین ایرانی پس 
از رضازاده اســت که توانسته در دسته فوق سنگین 
طــالی جهانی را صید کند. بهداد ســلیمی با وجود 
همه اختالف هایی که می گویند با رضازاده داشــت 
هیچ وقت روی تخته مســابقات جهانی یا آســیایی، 
گالیه نکرد و یا با شرکت نکردن در مسابقات، دست 
مربیان و تیم ملی را توی پوست گردو نگذاشت. بهداد 
البته با وجود رکوردشــکنی در حرکت یک ضرب، در 
دو ضرب نتوانست به رضازاده و رکورد جهانی برسد 
و بــا 8 کیلو و نیم فاصله، در نهایــت از وزنه برداری 

کناره گرفت.

فقطنیمکیلو
بعید می دانم کسی از ایرانی ها، هفته پیش و پس از 
اینکه باالخره افسانه رکورد رضازاده شکست، حس 
و حال خوبی داشت. چه بهداد سلیمی، چه رضازاده 
و چــه دیگران بارها گفته اند اگر قرار به شکســتن 
رکورد باشــد، دوســت دارند در فوق سنگین، یک 
ایرانی پیدا بشود و وزنه ای سنگین تر از ۲۶۳.5 کیلو 
را روی ســر ببرد. بحران ها و جنجال های چند سال 
اخیر وزنه برداری ایران، دوپینگ ها، سوءمدیریت در 
فدراسیون وزنه برداری و ورزشکارساالری اما دست 
به دســت هم دادند تا دست فوق سنگین های ایران 
هم از طــالی جهانی و هم از رکوردشــکنی کوتاه 
بمانــد. در واقع ما آن قدر این دســت و آن دســت 
کردیم تا باالخره »الشــا تاالخادزه« گرجستانی به 
افسانه ۱5 ساله رضازاده پایان دهد. غول گرجستانی 
درست وقتی وزنه ۲۶4 کیلوگرم را باالی سر برد که 
تشــکیالت وزنه برداری ما تازه داشت تالش می کرد 
از خواب چند ساله اش بیدار شــود. نیم کیلو البته 
چیز زیادی نیست. وزنه برداران ایرانی قول داده اند 
بــه زودی، کســوت رکــوردداری را از دیگران پس 

بگیرند اگر...  .

#حق_الناس، وزیر را داغ کرد

قدس زندگی: اینکه یک عمر در فضای مجازی مچ این و آن را بگیری و با 
افشــاگری های جورواجور، پته  آدم های مختلف را روی آب بریزی اما خودت 
روزی در همین فضا، طعمه یک افشاگر دیگر نشوی، تقریباً غیر ممکن است! 
اصــاًل  فضای مجازی آن قدر بی رحم اســت که حتی اگر ریگی هم به کفش 
نداشــته باشــی، می گردد و موِی بی آبرویی ات را از ماست بیرون می کشد. 
درســت مثل وزیر ارتباطات که سال هاست با هشتگ #حق_الناس، انواع و 
اقســام فسادهای دولتی و غیردولتی را افشــا کرده و وعده برخورد با آن ها را 
می دهد، اما خودش از چند روز پیش، طعمه همین هشــتگ شده و کاربران 
فضای مجازی به بهانه مدارکی که به تازگی علیه وزیر جوان در این فضا منتشر 

شده، هشتگ #حق_الناس را علیه او داغ کرده اند.
ماجرا از روز ۲4 شهریور آغاز شد که خبر انتصاب »مینا مهرنوش« به عنوان 
مدیرعامل شــرکت اپراتور تلفن همراه رایتل در فضای مجازی پیچید و وزیر 
ارتباطات که ظاهراً زیاد نســبت به این انتصاب نظر مثبتی نداشت، بالفاصله 
علیه آن موضعگیری کرد. چندی بعد هم یک مصوبه در کمیســیون تنظیم 
مقررات به تصویب رســاند که به موجب آن انتخاب یک مدیرعامل جدید در 
اپراتورها دارای بیش از 5۰۰ هزار کاربر منوط به تأیید سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی خواهد بود. چنــد روز پس از این ماجرا، مینا مهرنوش 
زیرفشــارها مجبور به استعفا شد و در بخشی از مصاحبه اش، وزیر ارتباطات 
را مقصر اســتعفای اجباری اش دانست. کاربران هم به طور پراکنده هشتگ 

#حق_الناس را درباره این ماجرا در توییتر داغ کردند.
این اما حاشــیه ای نیست که این روز ها جهرمی و وزارتخانه اش با آن دست و 
پنجه نرم می کنند. چند روز پیش هم خبر اهدای ۲۰۰ لپ تاپ از طرف وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات به نهاد ریاست جمهوری بر سر زبان ها افتاد و در 
فضای مجازی موج بزرگی ایجاد کرد. جهرمی در ابتدا این موضوع را تکذیب 
نکرد و فقط در مصاحبه کوتاهی گفت از آن اطالعی ندارد تا اینکه روز گذشته 
پستی در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشت و سند دستور استرداد ۲۰۰ 
لپ تاپ را به اشتراک گذاشت و گفت لپ تاپ ها به مناطق محروم سیستان و 

بلوچستان منتقل خواهد شد.
اما موضوع لپ تاپ های اهدایی هنوز کامالً جمع و جور نشــده بود که بحث 
هواپیمای اختصاصی وزیر در سفر به بیرجند و صرف هزینه هنگفت برای آن 
مطرح شد. طبق اسنادی که در فضای مجازی منتشر شده، مدیرعامل شرکت 
ارتباطات سیار ایران برای سفر آذری جهرمی به بیرجند هواپیمای اختصاصی 
اجاره کرده و ۱۰7 میلیون تومان از بودجه همراه اول را صرف آن کرده است! 
همه این موضوعات دســت به دســت هم دادند تا کاربران فضای مجازی با 
هشتگ #حق_الناس که روزی خوِد آذری جهرمی آن را به کار می برد، از او 
مطالبه کنند و بخواهند تا درباره اتفاقات و جریان های این روز های وزارتخانه 

ارتباطات پاسخ دهد. 

 مجازآباد

12

ورزش
فوالد و پارس جنوبی از قطار حذفی پیاده شدند

 صعود آبی و قرمز 
با یک دنیا حاشیه!

تنور والیبال جهانی از امروز دوباره داغ می شود

 تیم ملی با آرایش جدید 
در جام جهانی

صدای پرقدرت
کدامین چشــم در روزهای پیــش از محرم، منتظر ظهــور »محّرمی« بود که 
قدرتمندترین صدای قدسی جهان معاصر شود؟ کدامین گوش می توانست صدای 

بریده شدن رگ ها را صدای اول و آخر یک سرزمین بزرگ تصور کند؟
و کدامین چشم بود که بتواند در اعماق فرهنگ یک سرزمین بنشیند و به زیبایی 

تاریخی کلمه »حسین« خیره شود؟
بی گمان در جهانی نفس می کشــیم که جهان صداهای متجاوز و ستمکار است؛ 
جهانی که با بی رحمانه ترین نقشــه و دستور، هر »صدا« و »کلمه« ناهمگون با 
تمدن غرب را به جرم ناپیروی و ناهمرنگی با شخصیت خویش، دستگیر کرده و در 
یک بازداشتگاه قدرت سیستماتیک »رسانه ای« او را بی آبرو و بی حیثیت می کند 
و با کشتن تاریخ تولد او، امکان تحرک و عاطفه ورزی را از او سلب می کند و بدین 
گونه او را از پیاده روی بر سرزمین و تاریخ و غرور و افتخارات گذشته اش بی توان و 

بی رمق می سازد، تا تمدن داروینیستی تمامیت خواه غربی به پیش رود.
این تمدن وحشــی ستم پیشه که با غارت و چپاول و سرقت های مدام و بی پایان 
شــکل گرفته و به سلطه بین الملل امروزین دسترســی یافته، برای حفاظت از 
شــخصیت و تاریخ خویش، صداهایی را در جامعه بین الملل و شهرها و در میان 
ملت ها جعل کرده که هیچ هدفی جز »ســرکوب« صداهای مختلف و گوناگون 
جامعه انسانی ندارند و نمی گذارند هیچ موج مخالفی به نظام ارزش های تمدنی شان 

برخورد کند و دستبردها و ستم ورزی های جهانی شان را بلرزاند!
با وجود تمامی ارزش های جهانخــواران و همه زیبایی های مصنوعی و قالبی ای 
که خلق کرده اند و همه صداهای قدرتمند سرکوبگرانه اما »محرم ایران« امسال، 
آشکارا نشــان داد که قدرت صدای »بریده شدن رگ های« یک کلمه قدسی، از 
جذابیت و معنویت تاریخی برخوردار است و می تواند یک سرزمین را شیفته این 
صدای جاودانه کند و همای شیدایی را در سینه های بی شمار این خاک فرود آورد 
و نگاه ها را و دست ها را آنچنان به هم گره بزند که گویی »فرشی پهناور« به وسعت 
ســرزمین ایران، با موج صدا بافته شده اســت و در هر گوشه اش، نقشی و رنگی 
پرحرارت و توفانی »زنده باد ایران حسین)ع(« می گوید و فردای پراقتدار و هیبت 
خویش را به زمین و آسمان نشان می دهد.این هیبت و شکوه و یکسانی، آنچنان 
قابل مشاهده و لمس است که آدمی تصور می کند »اقیانوس آرام« به سینه بزرگ 

ایران زمین مهاجرت کرده تا آرامش دیدنی خویش را به نمایش جهانی بگذارد.
آری، »صدای بریده شــدن رگ ها« در ظهر عاشورا، صدای سرزمین ایران است؛ 
صدای پرقدرت تاریخ والیت است؛ صدای نسل سیه پوش و سپید اندیشه ای است 
که به نبرد صداهای ستم ورز و بی رحم تمدن جهانی خواهد رفت و آن را به اعماق 

»اقیانوس آرام« پرت خواهد کرد... برای همیشه و برای آینده تاریخ!

مدیــر تیم ملی امید در فاصله کوتاه تا شــروع 
انتخابی المپیک، کماکان بــه دنبال تغییر در 
کادرفنی این تیم اســت، اما در فاصله سه ماه 
تا شروع این مسابقات، کمتر مجموعه ای اقدام 

مربیان می کند.بــه گزارش  تعویــض  به 
ایسنا، تیم ملی امید در مرحله گروهی 

انتخابــی فوتبال المپیک با تیم های 
و چین  کره جنوبی  ازبکســتان، 

این  تا برخی ها  همگروه شــد 
گــروه را بــه عنــوان »گروه 
کنند.در  نام گــذاری  مرگ« 
برای  کنار گروه دشواری که 

تیم ملی ایران از قرعه ها خارج 
شده، اختالفات زیادی در بین کادرفنی 
و مدیریت تیم ملی ریشه دوانده است و 
با وجود فاصله کوتاه تا این مسابقات، 

هر کسی ساز خودش را می زند...

روایت مجازی

 سینا واحد

آن روزها 

1011

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تشریح کرد

رفع نگرانی از بحران کاغذ

گل به خودی استیلی به تیم ملی امید

 مجیدی با دستور تاج 
ادامه می دهد

ورزش محبوب ایرانی ها به روزهای طالیی بازمی گردد؟
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سینا حسینی: پرسپولیس،استقالل ، ذوب آهن ، پیکان و 
سپاهان صعود کردند و فوالد و پارس جنوبی با جام حذفی 

وداع کرد تا شگفتی بزرگ این مرحله از بازی ها رقم بخورد.
دومین روز مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با دیدار 
حساس ماشین سازی و پرسپولیس در ورزشگاه بنیان دیزل 
تبریز آغاز شد تا شاگردان کالدرون پس از 101 دقیقه جنجالی 
و نفسگیر با تک گل وحید امیری در ثانیه های پایانی جواز 

حضور در مرحله بعدی را بدست آورند.
در شرایطی که دو تیم نیمه اول بازی را با آرامش سپری کردند 
و به فکر باز کردن دروازه های یکدیگر بودند، اما هیچ توپی از 
خط دروازه ها عبور نکرد. اما نیمه دوم بازی مملو از اتفاقات 
عجیب و غریب بود. بازیکنان پرسپولیس برای گشودن دروازه 
حامد لک و صعود به مرحله بعدی به آب و آتش می زدند اما 
واکنش های دیدنی حامد لک بارها دروازه ماشین سازی را از 

فروپاشی نجات داد.
با این حال تصمیم جنجالی کوپال ناظمی داور کردستانی 
فوتبــال در دقیقــه 80 و اعــالم ضربه پنالتی به ســود 
پرسپولیس سرآغاز جنجال های این دیدار بود. کادرفنی 
تیم فوتبال ماشــین ســازی که به این تصمیم به شدت 
اعتراض داشــتند بازی را از جریــان انداختند. بازیکنان 
ماشین ســازی به دســتور کادر فنی زمین بازی را ترک 
کردند. اعتراض های خطیبی سبب شد کوپال ناظمی به 

وی کارت قرمز نشان دهد.
با وساطت مسئوالن برگزاری مسابقه بازیکنان پس از یازده 
دقیقه دوباره به زمین بازی برگشتند و علی علیپور پشت ضربه 
پنالتی جنجالی ایستاد که حامد لک ضربه پنالتی را مهار کند. 
بازیکنان پرسپولیس که عالقه ای به ادامه بازی در وقت های 
اضافه نداشتند در ثانیه های پایانی بازی روی غفلت مدافعان 
ماشین سازی در دقیقه 101 روی ارسال بشار رسن توسط 
وحید امیری به گل رسیدند تا پرسپولیس از ضیافت پنالتی ها 

جان سالم به در ببرد.

کالدرون: اتفاقی برنده نشدیم
گابریل کالدرون ســرمربی تیم پرســپولیس در نشست 
خبری بعد از دیدار تیمش مقابل ماشــین سازی گفت: 
گل ما نشان داد که تا آخرین لحظه به سبک بازی پایبند 
هستیم. تیم حریف اهدافش مشخص بود و کارش را هم 
خوب انجام داد. بازی دست ما بود و خوشحالم که برنده 
شدیم. سرمربی پرسپولیس افزود: ما اتفاقی برنده نشدیم 
و می دانستیم  آن ها خوب بازی می کنند. ما با برنامه بازی 
کردیم و به همین خاطر به تیم حریف تبریک می گویم که 

کاری که بلدند را خوب اجرا کردند.

فجرسپاسی،نکونام را حذف کرد
تیم های فوتبال فجر سپاسی شــیراز و فوالد خوزستان، در 
ورزشگاه حافظیه شیراز برابر هم صف آرایی کردند که این بازی 
در پایان 120 دقیقه با تساوی 2-2 خاتمه یافت.اما در ضربات 
پنالتی فجرسپاسی فوالد خوزستان را شکست داد و توانست 

جواز صعود به مرحله بعد را بدست آورد.

 صعود آسان سپاهان در خرم آباد
در یکی دیگر از دیدارهای این مرحله تیم فوتبال سپاهان در 
خرم آباد به مصاف خیبر رفت که در پایان همان طور که انتظار 
می رفت شاگردان امیر قلعه نویی با برتری سه بر صفر این تیم را 
در ورزشگاه خانگی اش شکست دادند تا به راحتی جواز حضور 
در مرحله بعدی رقابت های حذفی را به دست آورند. در این 
بازی مرتضی منصوری, مهدی کیانی و علی قربانی در دقایق 
10, 80 و 83 به ثمر رساندند. قضاوت این دیدار برعهده روح اهلل 
شریفی بود که این داور به مرتضی منصوری از سپاهان و فرزاد 

بهاری از خیبر کارت زرد نشان داد.

بازهم قلعه نویی به کنفرانس نرفت!
بعد از پیروزی 3 بر صفر سپاهان مقابل خیبر خرم آباد در 
مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی, امیر قلعه نویی 

در نشســت خبری بعد از این بازی حاضر نشد و میگوئل 
تکسیرا, دستیار خود را برای پاسخگویی به خبرنگاران به 

نشست خبری فرستاد.
عدم حضور قلعه نویی در نشســت خبری ســبب شد تا 
خبرنگاران حاضر در ورزشــگاه تختی خرم آباد حاضر به 
پوشش صحبت های کمک مربی ســپاهان نشوند و این 
نشســت خبری را تحریم کنند. این اتفاق برای نشست 
خبری پس از دیدار پرسپولیس - سپاهان نیز رخ داده بود و 
خبرنگاران تهرانی به دلیل غیبت قلعه نویی نشست دستیار 
وی را تحریم کرده بودند. در یکی دیگر از دیدارهای مهم 
این مرحله استقالل در ورزشگاه انقالب کرج به مصاف گل 
ریحان البرز رفت که این بازی در پایان با نتیجه 3 بر یک 

به پایان رسید.
بازی با اشتباهات متعدد دو تیم آغاز شد اما استقالل در 
دقایق آغازین بازی صاحب چند موقعیت نصفه و نیمه شد 
اما نتوانست موقعیت خطرناکی را خلق کند. استقالل به 
تالش خود برای گشــودن زنجیر خط دفاعی گل ریحان 
ادامه داد که نافرجام بود. در دقیقــه 20 مهدی قائدی با 
شوتی از راه دور دروازه گل ریحان را تهدید کرد که توپ به 

راحتی در آغوش حجت صدقی جای گرفت.
در دقیقه 2۶، مرتضی تبریزی مدافع گل ریحان را تحت 

فشــار قرار داد به مهدی قائدی پاس داد که او با پاس در 
عرض، داریوش شــجاعیان را در موقعیت گلزنی قرار داد 
اما شوت او در چارچوب دروازه جای نداشت.در دقیقه 33، 
گل ریحان صاحب موقعیت گل مناســبی شد که ارسال 
بازیکنان این تیم به روی دروازه با خروج به موقع حسینی 

به جایی نرسید.
در دقیقه 38، محمد پاپی دروازه استقالل را گشود. مهدی 
قائدی ارســال بازیکنان گل ریحان را دفــع کرد که توپ 
برگشتی با شوت پاپی از مقابل محوطه هجدهم قدم، وارد 
دروازه سید حسین حسینی شــد.در دقیقه ۴1، فرشید 
اسماعیلی با شوت از گوشه محوطه شش قدم حجت صدقی 
را به زحمت انداخت که او به طور نامطمئن توپ را دفع کرد و 
نهایتا یک کرنر نصیب استقالل شد. ضربه کرنر  بعد از شوت 
بازیکن استقالل مجددا تبدیل به کرنر دیگری شد.در دقیقه 
۴3، محمد دانشگر با شوت از گوشه محوطه شش قدم به 
سمت دروازه، مدافع گل ریحان را با اشتباه رو به رو کرد و توپ 
بعد از برخورد به پای این بازیکن، وارد دروازه حجت صدقی 

شد و استقالل به گل تساوی دست یافت.
در نیمه مربیان کلکسیون اتفاقات عجیب و غریب رقم خورد، 
ده دقیقه از شروع بازی بیشتر نگذشته بود که برق ورزشگاه 
به یکباره رفت و پس از سی دقیقه دوباره برق آمد تا بازی از 
سر گرفته شود، استقاللی ها که برای رسیدن به گل برتری 
به آب و آتش مــی زدند به یک ضربه پنالتی دســت پیدا 
کردند که مرتضی تبریزی این ضربه را به هدر داد تا آه از نهاد 
استراماچونی برآید. دو تیم بعد از این اتفاق بارها شانس خود 
را برای گلزنی آزمایش کردند اما هیچ یک از حمالت سبب 

نشد گلی به ثمر برسد تا بازی به وقت اضافه برود.
در دقایق نخســت وقت اضافه اول تیم فوتبال استقالل با 
درخشش ســجاد آقایی بازیکن تعویضی استراماچونی 
روی ارسال مناسب فرشید اسماعیلی در دقیقه 97 دروازه 
گل ریحان را باز کرد. با گلزنی استقاللی ها کادر فنی گل 
ریحان به شــدت اعتراض کرد تا سید علی نصرتی و یکی 
دیگر از اعضای کادر فنی این تیــم را از زمین بازی اخراج 
کند.در نیمه دوم وقت های اضافه فرشــید اسماعیلی در 
دقیقه 113 گل سوم را برای شاگردان استراماچونی به ثمر 
رساند تا خیال آبی ها را از صعود به مرحله بعد راحت کند.

سایر نتایج:
خوشه طالیی ساوه 3)1( - شاهین شهرداری بوشهر 3)3(

پارس جنوبی جم 1 - ذوب آهن اصفهان 2
استقالل ماهشهر 2 - مس نوین کرمان 1

پیکان ۴ -شهدای زرکان کرج صفر

فوالد و پارس جنوبی از قطار حذفی پیاده شدند

صعود آبی و قرمز با یک دنیا حاشیه!

هازارد: به یک گل نیاز دارم
ورزش:ادن هازارد ایــن روزها انگیزه های باالیی دارد تا بــه نوعی جواب منتقدان 
پرشمارش را بدهد. هازارد گفت:» شرایط خوبی دارم و این واضح است که انتظارات 
زیادی از من وجود دارد و به شخصه می توانم بهتر از این ها کار کنم. من اولین منتقد 
خودم هستم. در حال حاضر همه چیز کامل نیست ولی 100 درصد در شرایط خوبی 
به سر می برم نیاز به یک گل دارم و می دانم وقتی شــروع کنم، دیگر توقف ناپذیر 
خواهم بود. با شروع گلزنی، ادامه کار برایم ساده تر خواهد شد. مربی به من اعتماد 

دارد و خودم هم به توانایی هایم واقفم.«

ریبری: در 36سالگی احساس جوانی می کنم
ورزش:فرانک ریبری، ستاره کهنه کار فیورنتینا که در جریان پیروزی تیمش مقابل 
آث میالن نقش پررنگی داشت بعد از بازی گفت همچنان احساس جوانی می کند و 
سن چیزی جز یک عدد نیست.او گفت:»با وجود اینکه پا به 3۶ سالگی گذاشته ولی 
در زمین احساس جوانی می کند و معتقد است سن چیزی جز یک عدد نیست. بازی 
کردن در سن سیرو همیشه اتفاق خاصی است. اینجا استادیوم خیلی بزرگی است 
و هواداران زیادی را در خود جا می دهد. هواداران میالن این روزها دوران سختی را 
تجربه می کنند ولی ما امروز عملکرد خوبی داشتیم و این برایمان خیلی مهم است«

مورینیو: آینده من در ایتالیا نخواهد بود
ورزش: خوزه مورینیو خاطرات بسیار خوشی از حضور در اینترمیالن و سری آ دارد. او در 
طول دو فصل حضورش در این باشگاه موفق به کسب سه گانه و همچنین فتح  پنج جام 
در مجموع شد.خوزه مورینیو در گفت و گویی با برنامه تلویزیونی تیکی تاکای  ایتالیا گفت: 
»آینده من؟ فکر نمی کنم در ایتالیا سرمربیگری کنم. اینتر خانه من است. ماسیمو موراتی 
رئیس و دوست من است. داستان فتح سه گانه فوق العاده بود. بعد از فینال در سانتیاگو 
برنابئو، اگر من به سن سیرو بر می گشتم تا قهرمانی را جشن بگیرم، هیچ وقت اینتر را ترک 

نمی کردم. نمی توانستم برای بار سوم به رئال مادرید نه بگویم.«

 توجیه جامپائولو برای شکست میالن
ورزش: مارکو جامپائولو، سرمربی آث میالن که به شدت تحت فشار قرار داشته و گفته می شود 
در آستانه اخراج از این تیم قرار دارد، بعد از شکست دیشب شاگردانش مقابل فیورنتینا در یک 
بازی خانگی گفت: فشاری که بر بازیکنانش وارد شده روی عملکرد آن ها تاثیر منفی داشته و 
در این شکست نقش داشته است. روسونری در سن سیرو با نتیجه 3-1 مغلوب فیورنتینا شد تا 
از۶ بازی فصل اخیر خود در سری آ چهارمین شکست را تجربه کند. این شکست عالمت سوال 
بزرگی در مقابل آینده کاری جامپائولو در میالن قرار داده و رسانه های ایتالیایی می گویند او اگر 

در بازی روز شنبه مقابل جنوا شکست بخورد اخراج خواهد شد.

ورزش: مدیر تیم ملی امید در فاصله کوتاه تا شروع انتخابی 
المپیک، کماکان به دنبال تغییر در کادرفنی این تیم است، اما در 
فاصله سه ماه تا شروع این مسابقات، کمتر مجموعه ای اقدام به 
تعویض مربیان می کند.به گزارش ایسنا، تیم ملی امید در مرحله 
گروهی انتخابی فوتبال المپیک با تیم های ازبکستان، کره جنوبی 
و چین همگروه شد تا برخی ها این گروه را به عنوان »گروه مرگ« 

نام گذاری کنند.
در کنار گروه دشواری که برای تیم ملی ایران از قرعه ها خارج 
شده، اختالفات زیادی در بین کادرفنی و مدیریت تیم ملی ریشه 
دوانده است و با وجود فاصله کوتاه تا این مسابقات، هر کسی ساز 

خودش را می زند.
این اختالفات زمانی عیان شد که تیم ملی امید در ازبکستان دو 
بار مقابل این تیم شکست خورد و در مجموع پنج بار دروازه تیم 
ملی باز شد تا مجیدی با مصاحبه ای تند و تیز، به دخالت برخی ها 
در انتخاب بازیکنانش اشاره کرد؛ اتفاقی که او باید زودتر از این ها و 

زمانی که تیم ملی مسابقه نداده بود، آن را اعالم می کرد.
با بازگشت کاروان تیم ملی از ازبکستان، پروژه تعویض سرمربی 
تیم ملی امید از سوی حمید استیلی و برخی از اعضای کمیته 
فنی فدراســیون فوتبال کلید خورد که این اتفاق با مخالفت 

مهدی تاج همراه بود.
این درخواست در همان روزهای اولیه توسط مهدی تاج به دالیل 
عدیده ای رد شد تا مجیدی به وعده خودش عمل کند و برای 
یافتن بازیکنان جدید در ورزشگاه ها و در هنگام بازی های لیگ 

برتر حضور یابد.
با این وجود، حمید استیلی بعد از مشخص شدن قرعه تیم ملی 
فوتبال یک بار دیگربه طور تلویحــی اختالفات در تیم ملی را 
تأیید کرده و گفته که کمیته فنی درباره ادامه فعالیت مجیدی 
تصمیم گیری می کند و شاید مجیدی روی نیمکت تیم ملی 

ایران نباشد.
اظهــارات او در حالی که خودش هم عضــوی از کمیته فنی 
فدراسیون فوتبال است، نشان از حمایت جدی استیلی برای 
کنار رفتن مجیدی دارد؛ در حالی که او در فاصله سه ماه تا شروع 

این مسابقات باید تکلیف خودش و تیم را مشخص کند؛ چرا که 
دیگر زمانی برای از دست دادن نیست.

تغییرات روی نیمکت تیم ملی در فاصله کمتر از سه ماه، ضربه 
مهلکی به این تیم است تا اندک شانس ایران برای رسیدن به 
المپیک هم از بین برود. این موضوع همان دلیلی است که تاج با 
قطع همکاری کردن با مجیدی مخالفت کرده و مجیدی هم این 
روزها با جدیت بیشتری نسبت به گذشته کارش را دنبال می کند. 
او همانند سه ماه قبل تأکید کرده که این تیم را به المپیک می برد؛ 
اتفاقی که عملی کردن آن همانند رؤیا برای ایرانی هاست و اگر 
اجرایی نشود، هیچ توجیه دیگری از مجیدی قابل قبول نیست.

در فاصله سه ماه تا شروع مسابقات انتخابی المپیک، بهتر است 
کادر مدیریتی تیم ملی امید حرفه ای تر عمل کند و اختالفات بین 

مدیریت و مربیان به بازیکنان هم سرایت نکند.

امیدها یک تیم  هستند؟
فایلی صوتی از فرهاد مجیدی لو رفت کــه در آن علیه پرویز 
مظلومی صحبت هایی را درباره جذب بازیکنان به زبان آورده 
بود.ظاهرا حاال رابطه فرهاد و پرویز حسنه شده چون مظلومی 
به دفاع جانانه از او پرداخت و گفت: »طی صحبت هایی که با 
فرهاد داشتم او نگران بود. او مربی جوان و با انگیزه ای است که 
دوست دارد موفق شود و به کمک نیاز دارد. من فکر می کنم تیم 
امید ما یا دوتیم است یا یک تیم  است! نمی دانیم برای المپیک 
است یا فدراسیون فوتبال و کدام یک صاحب و تصمیم گیرنده 
آن هستند.« او ادامه داد: »۶0، 70 درصد بازیکنان ما غیر از ۴، 5 
بازیکن بقیه ذخیره هستند و اصال فیکس نیستند. برای همین 
فرهاد دنبال بازیکن جدید می گردد. در حالی که این مسئله باید 

سال های قبل انجام می شد و بسیار زمان بر است.«
 مظلومی تاکید کرد: »زمانی که ما کسی را سرمربی قرار می دهیم 
باید به او اختیار تام بدهیم و فقط نظارت داشته باشیم، نه دخالت. 
اما فکر می کنم حاال دارد در کار فرهاد مجیدی دخالت می شود. 
فکر می کنم شاید اصال همتی برای صعود تیم وجود ندارد. تیم 

هایی که باال آمده اند هم همه خوب هستند.«

ورزش: چهاردهمین دوره رقابت های جام جهانی والیبال 
مــردان از امروز با حضور 12 تیم به میزبانی ســه  شــهر 
هیروشیما، ناگانو و فوکوئوکا در کشور ژاپن برگزارخواهد 
شد که تیم ملی ایران با توجه به در اختیار داشتن رده هشت 
فدراســیون جهانی، با هدایت ایگور کوالکوویچ به عنوان 

سرمربی در این تورنمنت حضور خواهد داشت.

استفاده از مترو برای جابه جایی تیم ها
این رقابت ها به مدت 15 روز ادامه داشته و روز 23 مهر ماه 
با معرفی تیم قهرمان به پایان خواهد رسید. دو شهر ناگانو 
و فوکوئوکا در ۶ روز ابتدایی مسابقات میزبان 30 بازی این 
تورنمنت خواهند بود و 3۶ بازی باقی مانده نیز به میزبانی 
شهر هیروشیما برگزار می شوند. با توجه به وجود متروهای 
پر سرعت در کشــور ژاپن، طبق گفته مسئوالن برگزاری 
مســابقات، تیم ها برای جابه جایی از این متروهای درون 

شهری و برون شهری استفاده خواهند کرد.

بهترین عنوان ایران
تیم ملی ایران تاکنون ســه دوره در این رقابت ها حضور 
داشــته و بهترین رتبه ســرو قامتان ایران کسب عنوان 
هشتمی در سال 2015 با هدایت »اسلوبودان کواچ« بوده 
است. ایران در سال های 1991 عنوان یازدهمی و در سال 
2011 عنوان نهمی این مسابقات را به خود اختصاص داده 
است. اکنون والیبالیست های ایران باید چهارمین حضور 

خود در این رقابت ها را تجربه کنند.

مصدومیت موسوی و ترکیب ناقص
تیم ملی ایران که با درخشش ستاره هایی چون سید محمد 
موسوی توانست عنوان قهرمانی رقابت های قهرمانی آسیا 
2019 در تهران را کسب کند، اکنون به دلیل مصدومیت 
موســوی او را در اختیار ندارد و بــا 13 بازیکن عازم این 

رقابت ها شده است.

البته با توجه به اینکه رقابت های جام  جهانی 2019 تأثیری 
در انتخاب تیم ها برای المپیک 2020 توکیو ندارد، بیشتر 
تیم ها برای حضور در این مسابقات از بازیکنان جوان خود 
استفاده می کنند و به نظر می رسد ایران هم این فرصت را 

دارد که جوانان خود را در این میدان بزرگ محک بزند.

ژاپن پای ثابت میزبانی ها
نکته قابل توجه در مورد بازی های جــام جهانی والیبال 
میزبان ها هســتند، به جز ســال های 19۶5 )نخستین 
دوره( و 19۶9 )دومین دوره(، در باقی  ادوار این رقابت ها 
)12 دوره(، ژاپن میزبانی را بر عهده داشته و هزینه اصلی 

برگزاری این مسابقات را تأمین می کند.

پرافتخارترین تیم های جام
۱- روسیه؛ ۶ قهرمانی، دو نایب قهرمانی و دوعنوان سومی 

)مجموعاً 10 عنوان(
۲- برزیل؛ دو قهرمانی و ســه عنوان ســومی )مجموعاً 

پنج عنوان(
3- آمریکا؛ دو قهرمانی و یک عنوان سومی )مجموعاً سه عنوان(

برنامه بازی های ایران نیز به شرح زیر است:
ایران - روسیه: سه شنبه 9 مهر، ساعت 8:30

ایران - مصر: چهارشنبه 10 مهر، ساعت 5:30
ایران - کانادا: جمعه 12 مهر، ساعت 5:30

ایران - استرالیا: شنبه 13 مهر، ساعت 11:30
ایران - برزیل: یکشنبه 1۴ مهر، ساعت 8:30

ایران - آمریکا: چهارشنبه 17 مهر، ساعت 12:30
ایران - تونس: پنجشنبه 18 مهر، ساعت 8:30
ایران - آرژانتین: جمعه 19 مهر، ساعت 5:30
ایران - ژاپن: یکشنبه 21 مهر، ساعت 13:50
ایران - ایتالیا: دوشنبه 22 مهر، ساعت 9:30

ایران - لهستان: سه شنبه 23 مهر، ساعت 7:00

گل به خودی استیلی به تیم ملی امید

مجیدی با دستور تاج ادامه می دهد
تنور والیبال جهانی از امروز دوباره داغ می شود

تیم ملی با آرایش جدید در جام جهانی

امیرمحمد سلطان پور: شب اول از هفته دوم رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپا با چند دیدار مهــم از گروه های A تا D برگزار 

می شود. در زیر بازی های هر گروه را مرور می کنیم:

گروه A؛ رئال به دنبال بازگشت به ریل
با اینکه رئال مادرید در این گروه حضور دارد اما بهتر است بازی 
دو تیم پاری سن ژرمن و گاالتاسرای را به عنوان مهم ترین بازی 
امشب از این گروه در نظر بگیریم. هر چه باشد این پاریسی ها 
بودند که در بازی نخست مقابل رئال با سه گل پیروز شدند و در 
صدر قرار دارند. نماینده ترکیه هم که در بازی نخست در بروژ 
متوقف شد حاال برای نخستین بار در خانه خود در استانبول 
که برای همه حریفان سخت است به مصاف پاریسی ها می رود. 
رئال مادرید نیز برای اینکه بتواند به روزهای اوج خود در لیگ 
قهرمانان برگردد جای هیچ اشتباهی ندارد و باید حتماً بروژ 

را شکست دهد.

گروه B؛ بزرگ ترین بازی امشب
دو تیم تاتنهام هاتسپر و بایرن مونیخ بزرگ ترین بازی امشب 
را در وایت هارت لین شــهر لندن برگزار می کنند. اسپرز که 
فینالیست فصل گذشته لیگ قهرمان اروپاست در بازی نخست 
این فصل خودش در آتن مقابل المپیاکوس 2بر2 متوقف شد 
و مســلماً بدش نمی آید اگر چنین نتیجه ای را این بار مقابل 
بایرن بگیرد. از طرف دیگر غول های آلمانی در بازی نخست 
خود در آلیانز آرنا جای هیچ شگفتی سازی را به ستاره سرخ 
بلگراد ندادند و با سه گل پیروز شــدند. در دیگر بازی امشب 

نماینده صربستان در ورزشگاه مهیب خود میزبان المپیاکوس 
خواهد بود.

گروه C؛ یک بازی آسان دیگر برای سیتی؟
همان گونه که پیش بینی می شــد به نظر سیتی کار سختی 
در این گروه نخواهد داشت. شاگردان پپ گواردیوال در بازی 
نخســت در زمین شــاختار با چند تن از بازیکن ذخیره خود 
که البته دســت کمی از بازیکنان اصلی آن ها ندارند با ســه 
گل پیروز شدند و امشــب میزبان دیناموزاگرب خواهند بود. 

نماینده کرواســی در بازی نخست نتیجه ای درخشان را رقم 
زد و شگفتی ساز فصل گذشته سری آ یعنی آتاالنتا را با چهار 
گل در هم کوبید تا نشان دهد تیمی که برای نخستین بار در 
این مسابقات شرکت می کند مسلماً در پارک قدم نخواهد زد.

در دیگر بازی این گروه از ساعت 20:30 آتاالنتا میزبان شاختار 
خواهد بود.

گروه D؛ وقت شروع برای اتلتیکو و یووه
دو تیم مدعی این گروه که در بازی نخســت مقابل یکدیگر 
قرار گرفتند و یک امتیاز بیشــتر نتوانستند بدست بیاورند از 
این بازی باید پیروزی های خود را آغاز کنند. برای این کار از 
ســاعت 22:30 یوونتوس در آلیانز آرنای شهر تورین میزبان 
بایرلورکوزن است و به صورت همزمان اتلتیکو مادرید به مسکو 
رفته تا مقابل لوکوموتیو روسیه قرار بگیرد که با پیروزی هفته 

نخست در صدر جدول این گروه قرار دارد.

ضد  حمله
محرومیت سه جلسه ای فرشاد احمدزاده 

ورزش: فرشاد احمدزاده نیز با رأی کمیته انضباطی، سه جلسه از بازی در 
لیگ برتر محروم شده است که به این ترتیب می تواند در جام حذفی برای 
سرخپوشان به میدان برود. احمدزاده در دیدار برابر استقالل با بازیکنان 
این تیم درگیر شد که پیشتر کمیته انضباطی، او را تا اطالع ثانوی از حضور 
در میادین محروم کرده بود، حکمی که سبب غیبت احمدزاده در دیدار 

برابر سپاهان شد.

بهادری: هدفمان صعود به پلی آف 
و سپس قهرمانی است 

ورزش: قدرت بهادری در مورد شرایط تیم فوتسال فرش آرای مشهد بیان 
کرد: شاید هواداران مشهدی فکر نمی کردند چنین نتایجی کسب کنیم. پس 
از شکست در دو دیدار اول، گفته شد که فرش آرا برای سقوط نکردن تالش 
می کند که پس از آن دیگر شکستی نخوردیم. تا نیمه های فصل می گفتند 
عیار تیم در بازی با مس سونگون و گیتی پسند مشخص می شود که مس را در 
تبریز شکست دادیم و با گیتی پسند در اصفهان مساوی کردیم. چشم امید و 
هدف باشگاه و بازیکنان فرش آرا به صعود به پلی آف و سپس قهرمانی است و 
امیدوارم در نیم فصل دوم هم نتایجی در شأن هواداران کسب کنیم.ملی پوش 
تیم فرش آرای مشهد که با تسنیم گفت وگو می کرد، درباره شرایط مالی این 
باشگاه تصریح کرد: مشکالت اقتصادی کشور به باشگاه فرش آرا هم اصابت 
کرده و باشگاه مشکالت مالی دارد. وقتی باشگاه پولی نداشت، مدیرعامل 
باشگاه از حساب شخصی خود به بازیکنان پول داد و نگذاشت بازیکنان لطمه 
بخورند. با کمک مسئوالن استانی می توانیم تیم بسیار خوبی حتی برای 

سال های آینده داشته باشیم.

حریف ایران تعلیق می شود؟
یک ایرانی مأمور تحقیق درباره اتفاقات 

فدراسیون فوتبال عراق
ورزش: انتخابات فدراســیون فوتبال عراق و احراز نشدن صالحیت 
»عدنان درجال« یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال عراق به 
یکی از عجیب ترین پرونده های فوتبالی این کشور تبدیل شده است. 
این پرونده که شکایت جمعی از پیشکسوتان فوتبال عراق را هم در پی 
داشت، حتی به دادگاه عالی ورزش هم کشیده شد.دادگاه عراق در این 
خصوص رأی به بازداشت و زندانی شــدن دو عضو فدراسیون فوتبال 
عراق داد و این موضوعی اســت که باعث حساســیت فیفا شده است. 
سایت »اســپورت عراق« در این ارتباط اعالم کرد: »فیفا یک نماینده 
ایرانی االصل را به عراق می فرســتد تا درباره زندانی شدن کارمندان 
فدراسیون فوتبال تحقیق کند. «.به این ترتیب در صورتی که دخالت 
وزارت ورزش و سایر نهادها در انتخابات فدراسیون فوتبال عراق مسجل 

شود، این فدراسیون تعلیق خواهد شد.

استقالل و پرسپولیس در صدر خشن ترین 
تیم های لیگ نوزدهم

ورزش: پیش از برگزاری بازی های مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، 
پنج هفته از مسابقات لیگ برتر سپری شد که در پایان هفته پنجم سپاهان 
و تراکتور هر کدام با 11 امتیاز در رده های اول و دوم جدول قرار گرفته اند. به 
گزارش مهر در این پنج هفته از لیگ برتر، داوران 113 بار دســت به جیب 
شده اند که 10۶  بار از کارت زرد و هفت بار از کارت قرمز استفاده کرده اند.

آبی پوشان تهران با دریافت 13 کارت زرد و  چهار کارت قرمز پر کارت ترین 
تیم مسابقات هستند. هفت بازیکن و یک مربی استقالل در جریان دیدارهای 
این تیم باعث شدند تا داوران 17 بار از کارت های رنگی شان استفاده کنند.

پرسپولیسی ها نیز 11 بار توسط داوران جریمه شخصی شده اند که در هر 11 
مورد داوران از کارت زرد خود استفاده کرده اند. پرسپولیس با این تعداد کارت 
یکی از تیم های پرکارت لیگ است و هشت بازیکن این تیم دریافت کننده 

این تعداد کارت بوده اند.

چشمی به خاطر اینستاگرام محکوم شد
ورزش: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعالم کرد با توجه به اینکه روزبه 
چشمی بازیکن تیم استقالل تهران در دیدار برابر نفت مسجد سلیمان از 
هفته سوم لیگ برتر از طریق صفحه شخصی خود مطالبی را با ادبیات دور از 
شأن بازیکن لیگ برتر که سابقه پوشیدن لباس تیم ملی ایران نیز دارد نسبت 
به داور دیدار منتشر کرده است، بر همین اساس صرف نظر از ارسال دفاعیه 
باشگاه استقالل ، انتشار مطالبی که حاوی هتک حرمت از سوی روزبه چشمی 
بازیکن ملی پوش باشگاه استقالل نسبت به داور دیدار این تیم مقابل نفت 
مسجد سلیمان محرز بوده ، به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی و 

توبیخ کتبی محکوم شد.

منهای فوتبال

مصطفی جوکار، 
مربی تیم ملی کشتی آزاد شد

ورزش: در حالی که کمتر از دو ماه پیش مسعود مصطفی جوکار نایب 
قهرمان المپیک 200۴ آتن با حکم علیرضا دبیر به عنوان مربی ارشد تیم 
ملی کشتی آزاد امید ایران انتخاب شــده بود، اما این مربی به کادر فنی 

کشتی آزاد بزرگساالن ایران اضافه شد.
محسن کاوه مدیر تیم ملی کشتی آزاد در این باره اظهار کرد: به دلیل تعامل 
بسیار خوبی که میان جوکار با کادر فنی تیم ملی بزرگساالن وجود داشت و 
همچنین درخواست غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی، جوکار به عنوان 

مربی به کادر فنی بزرگساالن ایران اضافه شد.

رکورد بولت شکست
ورزش: در سومین روز مســابقات جهانی دوومیدانی دوحه، آلسیون 
فلیکس توانست رکورد سریع ترین مرد جهان را بشکند و شلی پرایس 

برای چهارمین بار قهرمان دو 100 متر جهان شد.
تیم آمریکا با حضور ویلبرت لندن، آلیســون فلیکس، کورتنی اوکولو و 
میشل چری به نخستین قهرمان جهان در دوی چهار در ۴00 متر میکس 
تبدیل شد. این تیم توانســت زمان 3 دقیقه و 9 ثانیه و 2۴ صدم ثانیه را 
به ثبت برساند و یک رکورد جدید در این بخش به خود اختصاص دهد. 
آلیسون فلیکس با کسب دوازدهمین مدال طال توانست از رکورد یوسین 
بولت پیشی بگیرد و به پرافتخارترین دونده تاریخ دوومیدانی در رقابت های 

جهانی تبدیل شود.
فلیکس از 11 مدال طالی بولت عبور کرد. دونده آمریکایی در رقابت های 
جهانی 17 مدال کسب کرده که عالوه بر 12 مدال طال، سه نقره و دو برنز 

نیز بدست آورده است.
فینال دو 100 متر بانوان با قهرمانی شلی آن فریزر پرایس به پایان رسید. 

دونده جامائیکایی در کنار پسرش جشن قهرمانی گرفت. 

سلطانی فر: امکان دادن پاداش سکه ای 
به قهرمانان را نداریم

ورزش: مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران 
گفت: قرار اســت آیین نامه  جدیدی برای پاداش مدال آوران با توجه به 
نوسانات سکه و ارز ارائه شود که در این آیین نامه میزان پاداش مدال آوران 
برای مسابقات آینده تعیین خواهد شد. از این پس سکه از پاداش ها حذف 

و پول نقد جایگزین می شود.

علی داوودی: یکی از دوستان
احساس رستم بودن دارد

ورزش: وزنه بردار فوق سنگین ایران درباره اینکه شاید تعریف و تمجیدهای 
بیش از حد انتظارها را از او باال برده است، گفت: البته االن برخی دوستان 
شروع به تخریب کرده اند. تعریف و تمجید بوده اما من می توانم گلیم خودم 
را در این شرایط از آب بیرون بکشم. دوست عزیزی که دوسال در خانه است 
اعتقاد دارد که حقش در تیم ملی خورده شده و باید او به مسابقات اعزام 
می شد اما من منتظرم آن دوست عزیز بیاید وزنه بزند و با هم رقابت کنیم. 
فکر می کنم از ترس باخت است که نمی آید در غیر این صورت می آمد و 

رو در روی هم وزنه می زدیم.

صربستان با کواچ بر بام والیبال اروپا ایستاد
ورزش: دیدار فینال رقابت های والیبال قهرمانی اروپا به میزبانی پاریس 
بین تیم های صربستان و اسلوونی برگزار شد. در این مسابقه شاگردان 
اسلوبودان کواچ موفق شــدند با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست 
داده و سومین مدال طالی خود را در این دوره از رقابت ها کسب کنند. به 
این ترتیب صربستان قهرمان و اسلوونی دوم شد. در دیدار رده بندی هم 
لهستان توانست با نتیجه 3 بر صفر فرانسه را شکست داده و عنوان سومی 

را به خود اختصاص دهد.

تیم واترپلو جوانان به مدال برنز رسید
ورزش: تیم واترپلو جوانــان ایران در آخرین دیــدارش از رقابت های 
قهرمانی آسیا، رده های سنی به میزبانی بنگلور هند به مصاف ازبکستان 
رفت. شاگردان مجید غالمی که برای کسب مدال در این مسابقات نیاز 
به پیروزی در این مسابقه داشتند سرانجام با نتیجه 11 بر ۴ ازبکستان 

را شکست دادند.
بدین ترتیــب تیم ملی واترپلــو ایران به مدال برنــز دهمین دوره 
این مسابقات دســت یافت. تیم های ژاپن و قزاقستان به ترتیب در 

رده های نخست و دوم جای گرفتند.

هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا امشب آغاز می شود

فینالیست فصل گذشته مقابل غول حمیدرضاعرب: باشگاه استقالل در واقع به باشگاهی چند پاره و بی 
در و پیکر بدل شده که هراتفاقی درآن رخ می دهد. از پست های کنترل 
نشده اینستاگرامی که به تازگی صدای کمیته انضباطی را هم درآورده 
و آن ها را مجاب به تعیین مجازاتی برای یکی از بازیکنان استقالل 
کرده تا افشاگری های اخیر که گادوین منشا و علی خطیر در متن آن 
قرار داشتند. به تازگی نیز مامه تیام از برخی تهدیدها از سوی معاون 
سابق پرده برداشته است. معاونی که گادوین منشا، مهاجم سابق این 
باشگاه ادعا کرده با مبالغی که از بازیکنان خارجی این باشگاه گرفته، 
توانسته در سوئیس آپارتمان بخرد. این ادعا اگر صحت داشته باشد، 
مصداق بارز پولشویی در باشگاهی است. پیشتر نیز پشت ورود و خروج 
تعدادی از بازیکنان خارجی این باشگاه حرف و حدیث های بسیاری 
بود و مشخص نشد که این باشگاه چرا آن همه پول را به بازیکنانی داد 
که دستمزدهای آن ها در دیگر کشورها کمتر از یک سوم آن مبلغی 

بود که باشگاه استقالل برایش تعیین کرده بود. سلسله اتفاقاتی که در 
سال های اخیر در باشگاه استقالل رخ داده نشان می دهد که نهادهای 
نظارتی باید بیش از پیش اعمال و رفتارهای مسئوالن این باشگاه را 
زیر نظر بگیرند. ادعایی که به تازگی از سوی منشا مطرح شده چیز 
ساده ای نیست. این بازیکن که نیم فصل در استقالل بود از موضوعی 
پرده برداری کرده که ورود ســریع نهادهــای نظارتی به جریانات 
مالی باشگاه استقالل را می طلبد تا روشن شود این بازیکن در بیان 
ادعاهایش حقیقت را به زبان آورده یا خیر. در واقع باید برای افکار 
عمومی روشن شود که در باشگاه استقالل چه خبر است و آیا ماجرایی 
که منشا تعریف کرده حقیقت دارد یا خیر. باشگاه استقالل یک باشگاه 
کوچک و بی هوادار نیست که بتوان به سادگی از کنار تخلفات ریز و 
درشتی که در آن رخ می دهد عبور کرد. درباره این باشگاه باید حساس 

بود و سرسری ازکنار جریاناتش عبور نکرد.

ورزش: حاشیه های ورود ورزشکاران به فضای مجازی به خصوص 
چهره های مطرح فوتبال ایران در شــبکه های اجتماعی به یکی از 
سوژه های جالب این روزهای فوتبال تبدیل شده است. پرویز مظلومی 
پیشکسوت سابق استقالل و تیم ملی در این باره صحبت های جالبی را 
مطرح کرد. وی گفت: یادم هست یک فصل بود من با استقالل قرارداد 
داشتم. در همین صفحات مجازی آدم جلو وزارت جمع می کردند تا 
مسئوالن من را برکنار کنند. شاید جالب باشد بدانید صفحه استقالل 

و پرسپولیس را یک نفر اداره می کند و او ایران هم نیست! 
صفحه مجازی بد نیست و می شود استفاده های مثبتی از آن داشت. 
اکنون فوتبالیست های ما خیلی در مسائل مجازی غرق شده اند و 
به خوبی از آن استفاده نمی کنند. در آیتم رونالدو و مسی دو ستاره 
فوتبال دنیا دیدید که از صفحه مجازی شان چطور استفاده می کنند و 
اصالً وارد سیاست نمی شوند و در حیطه کاری خودشان جلو می روند. 

بازیکن باید بداند طرفداران تیم مقابل نسبت به برخی عکس العمل ها 
حساس هستند و ممکن است به آن ها حمله شود. یعنی واقعاً آن ها 
متوجه نمی شوند؟ هنرمندان و ورزشکاران و سیاسیون ما وقتی 

صفحه پرمخاطبی دارند از آن به خوبی استفاده نمی کنند.

داستان شب دربی 
شکست ۴ بر 2 تلخ در مقابل پرســپولیس و اینکه ظاهراً حضور 
بازیکنان در فضای مجازی در آن شکســت نقش داشت؟ نه تنها 
بازیکنان که برخی مسئوالن هم تا ســاعت دو و سه نیمه شب در 
اتاق بازیکنان بودند. اما بازیکنی که نسبت به هواداران تعهد دارد، 
باید بداند استفاده از فضای مجازی زمان می خواهد. وقتی بازیکنی 
ساعت دو شب در صفحه اش مطلب می گذارد یعنی بیدار بوده و 

استراحت نکرده است!

مظلومی: شب دربی بازیکنان تا سه صبح بیدار بودند!آیا دستگاه نظارتی به جریانات استقالل ورود می کند؟

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح دادخواست به كالسه  ــماره 0749529202 به ش ــنامه ش ــنى داراى شناس نظر به اينكه آقاى رضوان حس
980089 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اسمعيل حسنى 
ــنامه 0748482393 در تاريخ 1398/2/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين  به شناس

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  رضوان حسنى با كد ملى 0749529202 فرزند اسماعيل صادره از تايباد فرزند متوفى 
2- شهربانو حسنى با كد ملى 0749495782 فرزند اسماعيل صادره از تايباد فرزند متوفى 

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
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.  تاريخ انتشار : 1398/07/09  آ-9808485
سيدسعيد هرمزى

قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى صاعده حسينى داراى شناسنامه شماره 1320 به شرح دادخواست به كالسه 1/980259ح 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيديعقوب حسينى القادرى 
ــه و ورثه حين الفوت آن  ــخ 1394/10/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفت ــنامه 33 در تاري ــه شناس ب

مرحوم منحصر است به : 
1-  صاعده حسينى فرزند سيديعقوب كد ملى 0748523138 متولد 1348/7/20 دختر متوفى 

2- پروين اسكندرى فرزند محمد كد ملى 0748769986 متولد 1322/5/10 همسر متوفى 
3- سيدمحمد هاشم حسينى فرزند سيديعقوب كد ملى 0731534565 متولد 1341/6/5 فرزند متوفى 

4- سيدابوالقاسم حسينى فرزند سيديعقوب كد ملى 074951008 متولد 1343/6/3 فرزند متوفى 
5- سيدابراهيم حسينى القادرى فرزند سيديعقوب كد ملى 0749534664 متولد 1350/1/1 فرزند متوفى 

ــد 1352/6/30 فرزند  ــيديعقوب كد ملى 0748774106 متول ــينى القادرى فرزند س ــماعيل حس 6- سيداس
متوفى

7- حميرا حسينى فرزند سيديعقوب كد ملى 0749507837 متولد 1342/7/1 دختر متوفى
8- نسترن حسينى القادرى فرزند سيديعقوب كد ملى 0748522425 متولد 1345/7/10 دختر متوفى

ــد 1346/6/3 دختر  ــد ملى 0731534220  متول ــيديعقوب ك ــينى القادرى فرزند س ــين حس 9- بى بى نوش
متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
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. 9808486
تاريخ انتشار : 1398/07/09 

قنبر مرزانى
قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فريمان 

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
 برابر راى شماره 139860306022000440هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س

مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مريم يكتا فرزند حسن بشماره شناسنامه 114
ــاختمان به مساحت 214متر مربع پالك 2401فرعى از 276 اصلى  صادره از فريمان در يك باب س
ــن بهلولى محرز گرديده است. لذا به منظور  ــمى آقاى حس واقع در بخش 13خريدارى از مالك رس
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور 

سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى بمدت دو ماه

اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
ــند  ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــد. بديهى اس نماين

مالكيت صادر خواهد شد. 9807828
تاريخ انتشار نوبت اول:98,6,26
تاريخ انتشار نوبت دوم:98,7,9

محمد رضا رجايى مقدم-رئيس ثبت اسناد و امالك

شماره : 303/98/2941     تاريخ : 06/23/ 1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

حوزه ثبتى شهرستان فردوس
ــاختمان هاى  ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و س ــتور موارد يك و س نظر به دس
فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون 
ــيدگى و راى آن صادر  ــهر فردوس مورد رس ــناد و امالك ش ــتقر در اداره ثبت اس مذكور مس
گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       
ــكونى ، به مساحت  ــدانگ يكباب ساختمان مس ــى زاده فرزند قربان ، شش ــجاد بخش آقاى س
ــالك 9919 فرعى از 1ـ   ــالك 9843 فرعى و همچنين از پ ــماره پ ــر مربع از ش 301/66 مت
اصلى بخش يك فردوس خريدارى شده از شركت تعاونى مسكن بسيجيان ـ مكان وقوع ملك 

شهرستان فردوس شهرك بسيجيان ـ خيابان طالئيه 
به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــود لذا   ــر مى ش ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش اين آگهى  نس
ــبت  به آراء صادره اعتراضى داشته باشند بايد از تاريخ  ــخاص ذى نفع ,  نس درصورتى كه اش

انتشار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسيد اخذ 
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به  نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس
تقديم دادخواست در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت 
فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد 
ــل نگردديا معترض ،گواهى تقديم  ــه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى واص ــود  ،در صورتى ك ب
ــد،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به  ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكن دادخواس
ــت .  ــند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيس ــند مالكيت مينمايد و صدور س صدور س

9807779
تاريخ انتشار نوبت اول:   25/ 1398/06
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/07/09

 حسن رضا ندائى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

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

ــماره 139860306015003906- 1398/05/28 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره 4460 كد ملى 0730044262 صادره تربت جام  ــنامه ش بالمعارض متقاضى خانم بتول عظيمى به شناس
ــاحت 288,20 متر مربع پالك شماره 2 فرعى از 256 اصلى  ــدانگ يكباب منزل به مس فرزند دورمحمد در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت سهم االرثى بهناز  ــان رضوى بخش 14 مش واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع  ــمتى از پالك محرز گرديده اس ــى احدى از ورثه مرحوم غالم احمد بهرامى و قس بهرام
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب 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 را به اين اداره 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد. 9807748
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/25 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/09

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139860306015003928- 1398/5/30 هيئت اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملى تايباد تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
بالمعارض متقاضيان 1- آقاى ابوذر يوسفى به شناسنامه شماره 0740111361 كدملى 0740111361 صادره 

تايباد فرزند حسن در يكدانگ و ده يازدهم دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت 211,25 مترمربع 
ــهد حوزه ثبت ملك  ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 5554/1929 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس ــالك ش پ
ــماره 139860306015003927-  ــفى و تمامت پالك 2-برابر راى ش تايباد از محل تمامت مالكيت احمد يوس
1398/05/30 آقاى حسن يوسفى به شناسنامه شماره 421 كدملى 0749070277 صادره تايباد فرزند محمد 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 211,25 مترمربع پالك شماره  ــاع از شش در چهار دانگ و يك يازدهم دانگ مش
ــك تايباد از محل  ــهد حوزه ثبت مل ــان رضوى بخش 14مش ــى از 251 اصلى واقع در خراس 5554/1929 فرع
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــفى و تمامت پالك تأئيد محرز گرديده اس تمامت مالكيت احمد يوس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس از اخذ رس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وص ــت در ص بديهى اس

شد. 9807749
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/25 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/09

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيئت 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
ــماره139860306010001746-1398/06/17 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــر راى ش   براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
بالمعارض متقاضى آقاى حسين مروتى فرزند رستم بشماره شناسنامه 16 صادره از فاروج در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 107,77 مترمربع در قسمتى از  پالك 352فرعى از 168 اصلى بخش دوقوچان واقع دراراضى 
كالته جانقلى خريدارى مع الواسطه از مالكان رسمى آقاى خشايار صميمى و خانم مانيا صميمى  محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9807773
كالسه 1398114406010000117  

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/25
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/09

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

شماره پرونده: 139804006093000613/1   شماره بايگانى پرونده: 9804070
شماره ابالغيه: 139805106093003243

تاريخ صدور: 1398/07/06
آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9804070

ــين با كدملى: 0901702285 ابالغ مى گردد مطالبات  ــيله به آقاى عليرضا بزاز فرزند حس بدينوس
ــهد) در قبال بدهى شما در شعبه سوم  ــه اجرايى 9706049 (شعبه دوم اجراى مش ــما در كالس ش
(كالسه 9804070) بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود 
ــت و ترتيب اثر داده  ــت ممنوع اس ــبت به مورد بازداش ــما نس ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف ش

نمى شود. آ- 9808545 م.الف 119
مسئول شعبه سوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عباس عابد

شماره پرونده: 139804006092002263/1
شماره بايگانى پرونده: 9803586

شماره ابالغيه: 139805106092010904
تاريخ صدور: 1398/07/06

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092002263/1
ــيله به آقاى هادى كاه كشانى طرقى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1360/01/01 شماره ملى:  بدينوس
ــنامه: 1168 اعالم مى گردد موجودى حسابهاى بانك ملى، متعلق به  0941965996 شماره شناس
شما در قبال طلب خانم مليحه آجيليان مافوق بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى 
ــما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع  مراتب بش

است و ترتيب اثر داده نميشود. آ- 9808546 م.الف 120
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139804006092001170/1   شماره بايگانى پرونده: 9801829
شماره ابالغيه: 139805106092006232

تاريخ صدور: 1398/04/24
آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092001170/1

ــماره ملى  ــنامه 67626 به ش ــماره شناس ــاى حبيب مبرا فرزند زين العابدين ش ــيله به آق بدينوس
ــزدا دو كابين مدل 1387 به  ــد 1344/04/15 اعالم مى گردد خودرو وانت م 0933041012 متول

شماره انتظامى 36- 374 ط 99
ــر طاوس بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87  ــما در قبال طلب خانم ام البنين اكبرى س متعلق به ش
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد  ــما اخطار ميش آئين نامه اجراى مراتب بش
ــود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه.....  ــت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى ش بازداش

چاپ.... منتشر گرديده است. آ- 9808547 م.الف 121
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139804006093000009/1
شماره بايگانى پرونده: 9800030

شماره ابالغيه: 139805106093003215
تاريخ صدور: 1398/07/01

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9800030
ــماره ملى:  ــد تاريخ تولد: 1344/11/10 ش ــرب خزاعى نام پدر: محم ــهال ع ــيله به خانم ش بدينوس
ــود كه آقاى محسن نصيرى جهت وصول  ــنامه: 43092 ابالغ مى ش ــماره شناس 0932063071 ش
ــماره 0154/621792 تاريخ چك: 1396/02/17  ــتناد چك ش مبلغ 1/150/000/000 ريال به اس
ــه 9800030 در اين اداره تشكيل شده و  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس عليه ش
طبق گزارش مورخ 1398/01/19 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا 
به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ  ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 

آ- 9808550 م.الف 122
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002993/1
شماره بايگانى پرونده: 9804761

شماره ابالغيه: 139805106092010938
تاريخ صدور: 1398/07/06

دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــيله به آقاى حامد چوبدار اميرعلى نام پدر: عليرضا تاريخ تولد: 1373/06/31 شماره ملى:  بدين وس
0922937923 شماره شناسنامه: 0922937923 ابالغ مى شود كه خانم مينا منتظرالحجه نام پدر: 
ــماره شناسنامه: 0920442110  ــماره ملى: 0920442110 ش هادى تاريخ تولد: 1368/06/17 ش
ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 58787-  ــكه بهار آزادى به اس جهت وصول 200 عدد س
1395/12/05 دفتر 97 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9804761 
ــما به شرح  ــده و طبق گزارش مورخ 1398/06/27 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش در اين اداره تش
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز  ــار محلى آگهى مى ش يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد،  ــوب مى گردد، نس از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9808551 م.الف 123
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139804006218000285/2
شماره بايگانى پرونده: 9802841

شماره ابالغيه: 139805106092010943
تاريخ صدور: 1398/07/06

دفترخانه ازدواج شماره 46 شهر داورزن استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــبزوار نام پدر: محمدابراهيم تاريخ تولد: 1367/06/20  ــفنديارى س ــيله به آقاى عماد اس بدين وس
شماره ملى: 0795038186 شماره شناسنامه: 19602 ابالغ مى شود كه خانم زهره قاسمى اردينى 
ــتناد مهريه مندرج  ــكه طال كامل بهار آزادى رايج به اس جهت وصول تعداد پانصد و چهارده عدد س
ــند: 1386/03/07، دفترخانه صادركننده: دفترخانه  ــند ازدواج شماره سند: 25582، تاريخ س در س
ازدواج شماره 46 شهر داورزن استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به كالسه 9802841 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/04/22 مأمور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
ــود و چنانچه ظرف  ــار محلى آگهى مى ش اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
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- 9808552 م.الف 124
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092002491/1     شماره بايگانى پرونده: 9803934
شماره ابالغيه: 139805106092010942

تاريخ صدور: 1398/07/06
دفترخانه ازدواج شماره 56 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى:  ــدر: ابراهيم تاريخ تولد: 1356/06/27 ش ــيله به آقاى مرتضى احمدزاده نام پ ــن وس بدي
ــنامه: 25627 ابالغ مى شود كه خانم وجيهه شيخ االسالمى نام پدر:  ــماره شناس 0934316651 ش
ــنامه: 2977 جهت  ــماره شناس ــماره ملى: 0938057669 ش ــد تاريخ تولد: 1360/10/12 ش محم
ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره  ــكه طالى تمام بهار آزادى به اس ــت عدد س وصول دويس
ــند: 1378/01/08، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 56 شهر  ــند: 8026، تاريخ س س
ــهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9803934  مش
در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/5/31 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به 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- 9808553 م.الف 125
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006091000059/1     شماره بايگانى پرونده: 9801239
شماره ابالغيه: 139805106091006026        تاريخ صدور: 1398/07/06

دفترخانه اسناد رسمى شماره 303 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9801239

بدينوسيله به آقاى سيدمسعود اسدى هاشمى فرزند سيدمحسن بشماره ملى 0934511187 
ــماره ملى 0930623835 (بعنوان  (بعنوان بدهكار) و خانم مهرى كميلى نيا فرزند محمود بش
راهن) مديونين سند رهنى 16268- 95/08/17 تنظيمى دفترخانه 303 مشهد ابالغ مى گردد 
كه شركت اطلس تجارت رسپينا سناباد اجرائيه اى به كالسه 9801239 عليه شما صادر نمود 
ــما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا  ــهد، آدرس ش و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش
بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ يك ميليارد و پانصد 
ــاير هزينه هاى قانونى تا  ــد و س ميليون ريال (1/500/000/000 ريال) تا تاريخ تقاضا ميباش
ــمى،  ــناد رس روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده 
محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ 
ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ پالك 
ــصت و هشت (73068) فرعى مفروز و مجزى شده از سى و پنج  ــه هزار و ش ثبتى هفتاد و س
هزار و سى و هفت (35037) فرعى از چهار (4) اصلى بخش نه مشهد قطعه 2 بمساحت 250 
ــيد و بجز آگهى مزايده،  ــد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رس مترمربع ميباش

آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9808554 م.الف 126
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى        

آگهى مزايده اموال منقول – نوبت دوم (پرونده اجرايى 980003)
باستناد مواد 114 – 115 – 119 ورعايت ماده 138 قانون اجرايى احكام مدنى اموال منقول 
ــترى كبودرآهنگ به تاريخ  ــرح ذيل  از طريق مزايده در محل اجراى احكام مدنى دادگس بش

98/8/8 راس ساعت 12/30 ظهر بفروش مى رسد .
مشخصات اموال : 1- يك دستگاه اتاق قفس مرغى مخصوص حمل با كاميون 10 تن به ابعاد 
ــاخته شده از پرفيل هاى فوالدى وورق اجدار وساده فوالدى وشاسى از تير  3*2/5*7 متر س
آهن به قيمت كارشناسى 65/000/000 ريال واقع در شهرك صنعتى ويان متعلق به شركت 
ــركت در مزايده مى توانند برابر ماده 126 قانون مذكور از  ــيان .عالقمندان ش الوند دنيز پارس
پنج روز پيش از موعد انجام مزايده با هماهنگى اين مرجع  از اموال مورد نظر بازديد وقيمت 

پيشنهادى خود را اعالم نمايند. 9808562
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى كبودرآهنگ – شكرى 
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فرهنگ و هنر

خبر

: » j تهیه کننده سریال »حضرت موسی
ساختدکور۸۰۰میلیاردیراتکذیبمیکنم

مهر:تهیه کننده سریال »حضرت 
موسی)ع(« ضمن تشریح آخرین 
وضعیت این پروژه، شایعه هزینه 
افزون بر ۸۰۰ میلیارد تومان برای 
دکورهای این ســریال را تکذیب 
کرد. احمد میرعالیی درباره روند 

تولید این مجموعه که چندی پیش توسط معاون سیمای رسانه ملی اعالم 
شد قرار است در نیمه دوم امسال کلید بخورد، عنوان کرد: ما کارهای مربوط 
به پیش تولید را که نیازی به حضور فیزیکی کارگردان ندارد با هماهنگی آقای 
شورجه و با حضور مشاوران وی پیش می بریم. میرعالیی همچنین شایعه ای 
مبنی بر هزینه ای افزون بر ۸۰۰ میلیارد تومان برای دکورهای این پروژه را 
تکذیب کرد و گفت: شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد چنین مبلغی هزینه شود؛ 
چراکه ساخت دکور با چنین هزینه هایی اصالً عقالنی نیست. وی اضافه کرد: 
دکورها براســاس دکوپاژ و استری بورد و درنهایت استری ریل و... طراحی و 
ساخته می شوند. در این روش بخشی از دکورها عیناً ساخته و بخش وسیع تر 
دکورها به فضای مجازی )وی اف ایکس( سپرده می شود تا با کمترین هزینه 

بهترین بازدهی را در بر داشته باشند .

سریالکمدیعلیمالقلیپوربرایشبکهسه
ایسنا:محمدرضا شفاه از همکاری 
با علی مالقلی پور برای ساخت یک 
سریال طنز تلویزیونی خبر داد. این 
تهیه کننده تلویزیون و سینما در 
گفت وگویی با ایسنا درباره ساخت 
ســریال طنز به کارگردانی علی 

مالقلی پور توضیح داد : برای شبکه سه سیما تولید می شود و تا پایان امسال به 
پخش خواهد رسید. شفاه درباره فیلم نامه این سریال افزود: طرح این فیلم نامه 
سال گذشته به تأیید شبکه سه سیما رسید و نگارش آن در مجموعه »باشگاه 
فیلم سوره« و توسط محسن ملکی و حسین حقیقی آغاز شد. با شروع سال 
جدید و اضافه شدن علی مالقلی پور، متن را بازنویسی کردیم و کار نگارش 

فیلم نامه را به سرانجام رساندیم.
این تهیه کننده درباره موضوع سریال هم بیان کرد: این سریال یک کمدی 
پرانرژی اجتماعی خواهد بود که سعی می کند به مسائل روز جوانان بپردازد و 
با توجه به متن خوب و سابقه درخشان علی مالقلی پور در کار سینمایی اش، 

امید داریم مورد استقبال مخاطبان نیز قرار گیرد.

فرهنــگوهنر/صباکریمیمعــاون امور 
مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
به اینکه کیفیت در انتشار محتوا جزو شاخصه های 
مهم عملکرد یک رسانه است، گفت: سعی می کنیم 
با نظارت حداکثری و با همکاری مدیران رسانه ای 
بر تخصیص کاغذ نظارت کاملی داشــته باشیم و 
با مؤلفه های در نظر گرفته شــده از ایجاد حفره و 

ابهامات در این میان جلوگیری کنیم.
به گزارش گروه فرهنگی قدس آنالین، نشســت 
خبری معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی دیروز در ساختمان معاونت مطبوعاتی 

برگزار شد.
محمد خدادی در ابتدای این نشست اظهار کرد: 
در آستانه اربعین و به دلیل اهمیت این مناسبت، 
کارگروهی بــرای هماهنگی و ارائه تســهیالت 
متناسب با مکان و زمان و با محوریت تولید محتوا 
و مبتنی بر دیدگاه های امام راحل و رهبر معظم 
انقالب تشکیل شــده است. اربعین اتفاق مهمی 
است که در یک کشور دیگر برگزار می شود و بستر 
آن انتقال پیام نهضت حســینی است و رسانه ها 
نقش تعیین کننده ای در انتقال و تبیین این پیام 
دارند.  در بخــش بین المللی نیز هماهنگی های 
الزم صــورت گرفته و این امــکان وجود دارد که 
با همگرایــی و هم افزایی رســانه ای، از باالترین 

ظرفیت های رسانه ای استفاده شود.
خدادی تأکید کرد: رسانه ها در انتقال پیام عاشورا 
پیشگام هســتند و نقش مهمی دارند، بنابراین 
ظرفیت رســانه ای کشــور جدا از جنــاح و نوع 
رسانه باید در خدمت انتقال پیام عاشورا و نهضت 
حســینی به مردم ما و همه کســانی که شرکت 
می کنند، باشد. جامعه رســانه ای کشور رسالت 
خویش را در این فرصت به نمایش خواهد گذاشت 
و مهارت خویش را به کار می  گیرد. برهمین اساس 
نیز کارت های خبرنگاری بین المللی ویژه اربعین 
برای خبرنگاران صادر شده و متقاضیان دیگری که 
هنوز اقدام نکرده اند نیز می توانند درخواست خود 

را ارائه دهند.

 وزیر ارشاد شخصًا پیگیر وضعیت کاغذ 
بود

وی در ادامه به وضعیت کاغذ اشاره کرد و گفت: در 
سال ۹۷ با مشکل کمبود کاغذ روبه رو بودیم که با 
اهتمــام رهبر معظم انقالب و تالش دکتر صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، نقش پیگیر معاون اول 
و مدیریت شخص وزیر ارشاد این مسئله حل شد. 
باید از آقای صالحی یاد کنم که روزانه پیگیر بحث 
کاغذ برای نشریات و کتاب ها بودند و پیگیری های 
ایشان در نهایت منجر به تصمیم وارد کردن کاغذ با 

ارز نیمایی و با تسهیالت دولتی شد.

این نگاهی اســت که دولت به این مسئله داشته و 
نشان از توجه رئیس جمهور به جامعه رسانه ای است 
و در این بزنگاه که منابع به حداقل رسیده، توجه به 
رسانه ها واقعی باشد و خوشبختانه دولت به رسانه 
اهتمام ویژه داشت. طبیعتاً ما هم مأموریت داشتیم 
وارد این شــرایط بحرانی شــویم و برهمین اساس 
سه کار مهم تخصیص ارز نیمایی، شناسایی منابع 
موجود و همکاری با چاپخانه ها و واردکنندگان کاغذ 

در برنامه های ما قرار گرفت.
وی یادآور شد: من باید اینجا از مدیران و همکاران 
رسانه ای نیز تشکر کنم که در این شرایط سخت به 
نحو احسن با ما همکاری کردند که تسلیم خواسته 
ترامپ نشویم و اختاللی که وی ایجاد کرده، منجر به 
اعالم ضعف در ساختار رسانه ای ما نشود. خوشبختانه 
همکاری خوبی بین مدیران صورت گرفت و باید از 
چاپخانه ها هم تشکر کنم که به یکدیگر کاغذ دادند و 
در مصرف آن صرفه جویی کردند. همچنین همکاران 
بانک مرکزی و شخص آقای همتی در تأمین ارز و 
تالش وزارت صمت در تسهیل واردات کاغذ نیمایی 

بسیار مؤثر بود و همراه ما بودند.
خدادی تصریح کرد: امروز که با شما صحبت می کنم 
کاغذ با ارز نیمایی به وفور موجود است و قیمت آن 
هــم در بازار ۹ تا ۱۱ هزار تومان اســت. همچنین 
قیمت کاغذ آزاد نیز تا یک سوم کاهش داشته است.
وی در ادامــه به واردکنندگان کاغذ اشــاره کرد و 
گفت: ۱۰ مجموعه واردات کاغذ را برعهده داشــت 
که از این تعداد سه شرکت نگار گستر هامون، پیک 

فراز و ارمغان گسترنوید، بخش خصوصی را تشکیل 
می داد و روزنامه های خراسان، کیهان، اطالعات، خبر 

ورزشی و ایران نیز بخش واردات را برعهده داشتند.

 تاکنون به  یک هزارو 580نشریه 
کاغذ داده ایم

خدادی تأکید کرد: تا امــروز نزدیک به ۴۰ هزار 
تن کاغذ به بخش مطبوعاتی تخصیص داده شد 
که ۲۷ هزار تن آن تأیید شده است. از این میزان 
۵ هزار تن کاغذ توزیع شــده، همچنین ۳ هزار 
و۵۰۰تن آن نیز آماده توزیع در ماه جاری اســت 
و ۵ هــزار تن هم در ماه آینده و ۸ هزار و۵۰۰تن 

در ماه های آینده توزیع خواهد شد. ما حتی برای 
سه ماهه اول سال آینده هم برنامه ریزی کردیم و 
درصددیــم تا پایان خردادماه تأمین کاغذ صورت 

بگیرد.
وی ادامه داد: تاکنون به  یک هزارو ۵۸۰نشــریه 
کاغذ داده ایم. ۸۸۰ نشریه فرم خوداظهاری را پر 
کردند. ما ایــن زمان را تا یک هفته دیگر تمدید 
کردیم و در هفته گذشــته ۲۰۰ نشریه دیگر نیز 
فرم را پر کردند اما ۴۰۰ نشریه دیگر هنوز فرم را پر 
نکرده اند. استمرار دادن کاغذ به نشریات متقاضی، 

منوط به پر کردن فرم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به 
دریافت کاغذ توسط نشریات بی هویت اظهار کرد: 
تا قبل از حضور من در معاونت، شــیوه توزیع به 
گونه دیگری بود اما در ماه های گذشته در مرحله 
اول رســیدگی به اعالم وصول چاپ افست را به 
پایان رساندیم. سرکشی از چاپخانه ها و بازرسی از 

آن ها را در دستور کار قرار داده ایم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه از 
۲۷ هزار تن فقط ۵ هزار تن کاغذ ترخیص شده، 
آیا وزارت صمت در این میان نقش بازدارنده داشته 
است، گفت: هیچ کس در کشور منعی برای واردات 
کاغذ ایجاد نکرده و شهادت می دهم گمرک، بانک 
مرکزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات، مجلس و 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان کمال همکاری 
را داشتند. فراموش نکنیم که کاغذ پوشک نیست 
که قشر محدودی را شامل شود. خوشبختانه در 

واردات کاغذ کمال همــکاری بین همه ارگان ها 
بوده است.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ادامه داد: ما پنج شاخصه برای نظارت بر رسانه ها 
داریم که خوداظهاری نشــریه، راســتی آزمایی 
چاپخانه، بازرسی سرزده، آمار شرکت های توزیع و 
نظر کارشناسان اداره کل مجموع این شاخصه ها 
هستند که براساس آن ها بر تولید نشریات نظارت 

می کنیم.
وی در ادامــه با اشــاره به تنظیــم پیش نویس 
تخصیــص یارانه مطبوعات در ســال ۹۸ گفت: 
این پیش نویس با پیشنهاد مدیران رسانه شامل 
دو مرحله شده و شــیوه پرداخت یارانه در ۶ ماه 
نخست ســال که رسانه ها با بحران های بیشتری 
مواجه بودند، نسبت به ۶ ماهه دوم متفاوت است. 
در ۶ ماهه اول ضریب انتشار را ۷۰ درصد و تولید 
محتوا را ۳۰ درصد گرفته ایم که این ارقام در ۶ ماه 
دوم به ترتیب به ۹۰ و ۴۰ درصد می رسد. در مورد 
شــاخص ضریب کیفی تأکیدمان براین است که 
نشریات فقط به محل انتشار تولیدات رسانه های 
دیگر تبدیل نشوند و خودشان حداقل ۴۰ درصد 
محتوایشان را تولید کرده باشند و در مورد ضریب 
انتشــار هم می خواهیم یــک روزنامه به معنای 
واقعی روزنامه و در زندگی مردم تأثیرگذار باشد. 
همچنین اولویت های موضوعی همچون اقتصاد و 
توسعه ملی، فرهنگیـ  اجتماعی، سیاست خارجی 
و امنیت ملی، فرهنگ و معارف اســالمی و دفاع 
مقدس در محاسبه یارانه مطبوعات در نظر گرفته 

می شوند.
وی ادامــه داد: به نظرم نگاه به تیراژ روزنامه ها به 
عنوان یک شاخص اصلی اشتباه است. به طور مثال 
در مورد رسانه های برخط موضوع رنکینگ الکسا و 
در مورد رسانه های چاپی تعداد تیراژ مطرح است. 
آنچه مهم است انتشار محتواست نه محل انتشار. 
البته رنک سایتی مانند الکسا یا پرتیراژ بودن یک 
روزنامه هم نقطه مثبت و امتیاز محسوب می شود 
اما به تنهایی تعیین کننده برتری یک رسانه نیست. 
هدفمان این است  رسانه ها فعالیت کیفی تری را 

دنبال کنند و به دنبال تأثیرگذاری باشند.
وی در بخش دیگری از گفته های خود تصریح کرد: 
یکی دیگــر از برنامه های معاونت مطبوعاتی این 
اســت که بعد از دریافت یارانه از مدیران نشریات 
گزارشی دریافت کنیم تا مشخص شود هر نشریه 
بعــد از دریافت یارانه خود آن را صرف چه اموری 
کرده است. تصمیم ما این است که این را به عنوان 
سند نزد خود نگه داریم اما ممکن است در راستای 
شفاف سازی منتشر هم بشود که البته هنوز هیچ 
تصمیمی بابت این مسئله نداریم و اقدامی صورت 

نگرفته است.
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معاونامورمطبوعاتیوزیرفرهنگوارشاداسالمیتشریحکرد

رفع نگرانی از بحران کاغذ

شماره مزايده: 139804306092000169
تاريخ ثبت: 1398/06/23
تاريخ واقعى انجام مزايده:

وضعيت: تأييد شده
آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9706821 

ــهد خانم فاطمه  ــعبه دوم اجراى ثبت مش ــه 9706821 مطروحه ش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــند ازدواج 24528-  ــنامه: 0921232500 باستناد س ــماره شناس پناهى نام پدر: محمدابراهيم ش
ــماره 100 و طالق  ــماره 3541- 1397/7/7 تنظيمى دفتر ازدواج ش ــند طالق ش 1393/1/9 و س
ــكه تمام بهار آزادى عليه آقاى مرتضى كدخدا نام پدر:  ــهد جهت وصول تعداد 113 عدد س 20 مش
ــماره شناسنامه: 14729 كدملى 0946916071 اجرائيه اى به كالسه فوق صادر كه پس از  صفر ش
ابالغ اجراييه حسب درخواست بستانكار وارده به شماره 38824- 1397/09/24 شش دانگ پالك 
ــكه  ــهد ملكى مديون در قبال تعداد 113 عدد س ثبتى 17484 فرعى از 184 اصلى بخش 10 مش
طالى تمام بهار آزادى بازداشت كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى وارده بشماره 7506- 
1398/2/21 پالك ثبتى فوق واقع در مشهد بلوار هاشميه هاشميه 79 (كوهسار 8) پالك 3 طبقه 
همكف بازديد و معاينه محلى به عمل آمد و نظريه كارشناسى به شرح ذيل به استحضار ميرساند:

ــدانگ عرصه و اعيان يك واحد آپارتمان متعلق به آقاى  ــند ملكى محل مذكور شش مطابق تصوير س
ــع و داراى پالك 17484 فرعى از  ــاحت 66/2 مترمرب ــى كدخدا واقع در طبقه همكف به مس مرتض
184 اصلى مفروز و مجزى شده از 7065 فرعى از اصلى مذكور بخش 10 مشهد با انبارى در طبقه 
همكف با حق استفاده از كليه مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايى 
ــد. آپارتمان مذكور با قدمت 13 سال در طبقه همكف (پاركينگ) يك مجتمع سه طبقه  آن مى باش
چهار واحدى مى باشد و داراى يك اتاق خواب، آشپزخانه اپن با كابينت mdf، كف آشپزخانه و حال 
ــرمايش كولر آبى و گرمايش بخارى و فاقد پاركينگ  ــراميك و اتاق موكت، سيستم س و پذيرايى س

مى باشد و پايانكار ساختمانى به شماره 1051445- 1393/06/21 براى آن صادر گرديده است.
ــمت به طول هاى 3/30 و 1/70 و 3/05 و 1/75 و 1/65 متر اول  ــماالً در 5 قس حدود اربعه ملك: ش
ديوار به راه پله دوم و سوم و چهارم ديوار اشتراكى با انبارى پنجم درب و ديوار به محوطه مشاعى 
ــمت به طول هاى  ــالك مجاور 7066 فرعى جنوباً در 2 قس ــول 9 متر ديوار به ديوار پ ــرقاً به ط ش
ــتى دوم درب و ديوار به حياط خلوت غرباً به طول  ــرويس بهداش 1/35 و 6/65 متر اول ديوار به س
ــماره  ــتعالم از واحد ثبتى وارده به ش 8/85 متر ديوار به ديوار پالك مجاور 7066 فرعى كه برابر اس

53201- 1397/12/18 پالك ثبتى مذكور بازداشتى ديگرى ندارد.
نظريه ارزيابى:

ــاحت عرصه و  ــه به جميع موارد و با در نظر گرفتن موقعيت مكانى و جغرافيايى؛ ابعاد و مس ــا توج ب
ــاير عوامل مؤثر در قيمت گذارى  ــى قدمت بنا نوع و كيفيت مصالح بكار رفته و س اعيان ممر دسترس
ــور 4/300/000/000 ريال  ــدانگ عرصه و اعيان آپارتمان مذك ــال حاضر مجموع ارزش شش در ح
معادل چهارصد و سى ميليون تومان برآورد مى گردد. برابر گزارش مأمور اجرا وارده بشماره 7363- 

1398/2/18 آپارتمان فوق برابر اظهار خانم فاطمه پناهى در تصرف ايشان ميباشد.
ــال مبلغ  ــالك ثبتى در قب ــدانگ پ ــا مقدار شش ــتانكار و هزينه ه ــات بس ــه مطالب ــا توجه ب ــه ب ك
4/300/000/000 ريال مزايده خواهد شد ضمناً مبلغ 172/000/000 ريال حق مزايده و نيم عشر 
ــد كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده  به مبلغ 215/000/000 ريال ميباش
ميباشد و مزايده بمقدار فوق از مبلغ 4/300/000/000 ريال از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز 
سه شنبه مورخه 1398/07/30 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته 
ــد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا  باش
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم  ــتراك و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض ش حق اش
ــده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول  ــده يا نش قطعى آنها معلوم ش
ــمى در ساعت تعيين  ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس خواهد ش
ــناد رسمى  ــده برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اس ش

مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار ميگردد. آ- 9808538 م.الف 114
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139804306092000095
تاريخ ثبت: 1398/03/30

 آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده 9704889
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9704889 خانم- ربابه قرائى نام پدر: ورقه تاريخ تولد: 1343/02/13 
ــند ازدواج: شماره سند: 6235،  ــماره ملى: 0700473841 شماره شناسنامه: 216 به استناد س ش
ــند: 1368/08/05، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 103 شهر مشهد استان  تاريخ س
ــاخص  ــان رضوى اجرائيه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به مبلغ هفت ميليون ريال به ش خراس
روز 850/000/000 ريال محاسبه عليه: ورثه مرحوم غالمرضا جليلى باذل- ندا جليلى باذل نام پدر: 
غالمرضا تاريخ تولد: 1376/02/30 شماره ملى: 0923962980 شماره شناسنامه: 0923962980- 
ــودابه جليلى باذل نام پدر: رحمن تاريخ تولد: 1342/03/09 شماره ملى: 0702377309 شماره  س
ــماره ملى:  ــدر: رحمان تاريخ تولد: 1329/08/15 ش ــا جليلى باذل نام پ ــنامه: 188- عليرض شناس
0943840104 شماره شناسنامه: 15- آزيتا جليلى باذل نام پدر: رحمن تاريخ تولد: 1348/06/15 
ــهناز جليلى باذل نام پدر: رحمن تاريخ  ــماره شناسنامه: 282- ش ــماره ملى: 0702428884 ش ش
ــنامه: 11- عبدالرضا جليلى باذل  ــماره شناس ــماره ملى: 0702327840 ش تولد: 1336/01/09 ش
ــماره ملى: 0939323338 شماره شناسنامه: 2154-  نام پدر: رحمن تاريخ تولد: 1332/07/29 ش
ــيم جليلى باذل نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1370/02/15 شماره ملى: 0921389698 شماره  نس
ــماره  ــا جليلى باذل نام پدر: رحمن تاريخ تولد: 1326/04/29 ش ــنامه: 0921389698- ثري شناس
ــنامه: 215- محمدرضا جليلى باذل نام پدر: رحمن تاريخ تولد:  ــماره شناس ملى: 0939244233 ش
ــماره شناسنامه: 47 اجرائيه اى به كالسه فوق صادر  ــماره ملى: 0939256657 ش 1328/02/04 ش
كه پس از ابالغ اجراييه 97/11/17 صحت ابالغ مورد گواهى است حسب درخواست وكيل بستانكار 
ــماره 50214- 97/12/1 پالك ثبتى 2414 دو هزار و چهارصد و چهارده فرعى از 183  وارده به ش
ــهد ملكى مرحوم غالمرضا جليلى  باذ در قبال مبلغ  ــتاد و سه- اصلى بخش 10 ده مش يكصد و هش

850/000/000 ريال بازداشت گرديد. منزل مورد نظر توسط كارشناس محترم دادگسترى 9862- 
ــهد- بلوار الدن- الدن 16- پالك 44 بازديد و معاينه محلى به عمل آمد و  98/2/31 به آدرس: مش

نظريه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد:
ــوده و كاربرى مجاز آن  ــاى باز تفريحى ب ــى داراى كاربرى مصوب فض ــك طبق طرح خازن ــن مل اي
مسكونى تراكم كم (120�) داراى پروانه و فاقد پايانكار مى باشد و با مساحت عرصه حدود 131/25 
ــراميك و درب و پنجره هاى پروفيلى بصورت  ــت وياليى، يك طبقه، با نمايى س مترمربع، منزلى اس
شرقى در كنار دور برگردان و انتهاى معبرى ده مترى و بصورت شمالى در كنار حريم كال قرار دارد 
ــده است. حياط داراى درب ماشين رو بوده و اعيان با  ــبز خطى سازماندهى ش كه بصورت فضاى س
زيربناى 110 مترمربع يك واحد مسكونى دو خوابه، داراى هال و پذيرايى، آشپزخانه اپن با كابينت 
ــال در تصرف خانم ربابه  ــد، اين واحد با قدمت تقريبى 18 س ــرويس، حمام و انبار ميباش فلزى، س

قرائى همسر مرحوم است.
نظريه ارزيابى: با عنايت به موارد فوق الذكر ارزش عرصه و اعيان اين ملك كه داراى سند مشاع سه 
دانگ مى باشد و مبلغ 5/500/000/000 ريال (معادل پانصد و پنجاه ميليون تومان) برآورد گرديد. 
ــهد بر اساس  ــناد و امالك ناحيه 6 مش ــئول بايگانى اداره ثبت اس حدود اجمالى ملك برابر نامه مس

پرونده ثبتى بدين شرح ميباشد:
ــرقاً: پى  ــول (15/00) پانزده متر به خيابان به عرض ده متر ش ــماالً: درب و ديوار بط ــه حدود: ش ب
ــترك بطول (40/00) چهل متر به شماره دو هزار و چهارصد و پانزده فرعى جنوباً: پى مشترك  مش
بطول (15/00) پانزده متر به شماره دو هزار و چهارصد و سى و پنج فرعى غرباً: پى مشترك بطول 
ــتور  ــتى دائم به موجب دس ــه اصلى و يك مورد بازداش ــتاد و س (40/00) چهل متر به يكصد و هش
ــماره 139705806092012404 مورخ 97/12/1 صادره از شعبه 2 اين اداره بازداشت مى باشد  ش
ــماره 23903  ــر با گزارش مأمور اجرا طى نامه ش ــد و براب ــبت به پالك ثبتى فوق الذكر مى باش نس
مورخه 1398/5/12 با توجه به مطالبات بستانكار مقدار 51 سهم مشاع از 300 مشاع از 600 سهم 
ششدانگ پالك ثبتى فوق الذكر از مبلغ پايه مزايده به مبلغ 929/899/999 ريال از ساعت 9 صبح 
الى 12 ظهر در روز 1شنبه مورخه 98/8/26 در محل شعبه دوم اجراى ثبت به آدرس خيابان امام 
خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اسناد رسمى مشهد برگزار ميگردد. مزايده از مقدار و مبلغ اعالمى 
ــد. ضمناً پرداخت بدهيهاى  ــته باشد فروخته خواهد ش ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داش ش
ــاى مالياتى و عوارض  ــتراك و نيز بدهيه ــعاب و يا حق اش ــه اعم از آب و برق و گاز حق انش مربوط
شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده 
است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در 

روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. آ- 9808539 م.الف 115
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139804306092000137
تاريخ ثبت: 1398/05/24
تاريخ واقعى انجام مزايده:

وضعيت: تأييد شده
 آگهى مزايده اموال منقول پرونده اجرايى شماره 139704006092006010 به 

كالسه 9709947
ــه ملى:  ــنامه: 4601، شماره/شناس ــماره شناس ــم محبوبه عنقافيض آبادى، نام پدر: محمد، ش خان
ــكه بهار آزادى عليه وراث مرحوم  0046445749، متولد: 1339/06/15 جهت وصول 250 عدد س
ابراهيم همت پناه، نام پدر: عباس، شماره شناسنامه: 2، شماره/شناسه ملى: 6519811114، متولد: 
ــنامه: 0690764685،  ــماره شناس 1338/05/09، (آقاى/خانم محمد همت پناه، نام پدر: ابراهيم، ش
ــى همت پناه: نام پدر: ابراهيم،  ــه ملى: 0690764685، متولد: 1378/09/02 و مجتب شماره/شناس
ــه ملى: 6510014513، متولد: 1372/01/23  ــنامه: 6510014513، شماره/شناس ــماره شناس ش
ــه ملى:  ــنامه: 0690704070، شماره/شناس ــماره شناس ــدر: ابراهيم، ش ــاه، نام پ ــارا همت پن و س
0690704070، متولد: 1377/06/15 و اكرم همت پناه، نام پدر: ابراهيم، شماره شناسنامه: 2715، 
ــام پدر: ابراهيم،  ــد: 1363/05/29 و اعظم همت پناه، ن ــه ملى: 0702669611، متول شماره/شناس
ــميرا  ــه ملى: 0702556505، متولد: 1360/06/25 و س ــنامه: 1551، شماره/شناس ــماره شناس ش
همت پناه، نام پدر: ابراهيم، شماره شناسنامه: 6510026104، شماره/شناسه ملى: 6510026104، 
ــنامه: 1016، شماره/شناسه  ــماره شناس متولد: 1373/03/14، و عذرا همت  پناه، نام پدر: ابراهيم، ش
ــماره  ــد: 1366/03/08، و محبوبه عنقافيض آبادى، نام پدر: محمد، ش ــى: 6519938165، متول مل
ــنامه: 4601، شماره/شناسه ملى: 0046445749، متولد: 1339/06/15، و معصومه شجرى،  شناس
ــماره شناسنامه: 24، شماره/شناسه ملى: 6519823325، متولد: 1340/01/10،  نام پدر: احمد، ش
به استناد سند ازدواج شماره 2817 تاريخ 1376/09/16 دفترخانه ازدواج 111 شهر مشهد مبادرت 
ــمى  ــناد رس ــعبه دوم اداره اجراى اس ــه 9709947 در ش به صدور اجرائيه نموده و پرونده به كالس
ــهد تشكيل و اجرائيه در تاريخ 1398/03/01 از طريق نشر در آگهى به وراث مديون ابالغ شده  مش
ــتانكار به وارده 13093- 1398/03/20 يك دستگاه خودرو  ــت. سپس حسب تقاضاى وكيل بس اس
ــماره انتظامى 12- 116 ن 92 متعلق به مديون در قبال تعداد  ــوارى پژو 405 جى ال آى به ش س
ــكه بازداشت كه طبق نظريه شماره 049811- 1398/04/14 كارشناس رسمى خودرو  10 عدد س

مذكور با اين مشخصات:
ــماره شاسى 16206352 شماره موتور 12484037784 مدل 1384 رنگ نوك  پژو جى ال آى ش
مدادى روغنى پالك 12- 116 ن 92- سوخت بنزين- وضعيت بيمه: داراى شخص ثالث بيمه كوثر 

به شماره 447942 از مورخ 1397/04/10 لغايت 1398/04/10 (منقضى شده)
ساير مشخصات:

ــه فنى و مكانيكى خودرو به  ــت و معاين ــت فنى خودرو: با توجه به وضعيت خودرو امكان تس وضعي
ــتم تعليق و جلو بند مقدور نگردد و طى اظهارات  ــى وضعيت موتور، گيربكس و سيس منظور بررس
نماينده مالك موتور به تازگى تعمير شده و مشكل فنى ندارد وضعيت ظاهرى (بدنه و رنگ) خودرو 
رنگ شدگى دارد گلگير عقب چپ، خوردگى گيريسى درب صندوق و پوسيدگى هاى جزئى اطراف 
ــده و با عنايت به مدل خودرو  ــت و... با توجه به بازديد انجام ش ــمت راس ــتگيره و آينه درب س دس
وضعيت اتاق متوسط ارزيابى ميگردد. تودوزى و تزئينات داخلى- (وضعيت تزئينات داخلى: تزيينات 

ــمت چپ به ميزان تقريبى 20  ــتگى شيشه جلو س ــط، صندلى ها فاقد روكش- شكس داخلى متوس
سانت) وضعيت رينگ و الستيك: عمر الستيك با عنايت به شاخص هاى سايش عمق آج الستيك ها 
ــال 2016 (الستيك ها جلو و عقب با عمر 60 درصد اعالم  ــتيك ها هفته چهلم س و تاريخ توليد الس
ــايان ذكر ا ست توقف نسبتاً طوالنى خودرو موجب فرسودگى باطرى  مى گردد) وضعيت باطرى (ش

و الستيك ميگردد)
با توجه به مشخصات مذكور و وضعيت موتور و گيربكس ارزش خودرو 220/000/000 ريال ارزيابى 
ــاعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/8/22  ــده است مزايده ششدانگ خودرو مذكور از س ش
ــش 32 خيابان بزرگمهر از طريق مزايده به فروش  ــش انتهاى خيابان كوش در محل پاركينگ كوش
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته  ــد. مزايده از مبلغ 220/000/000 ريال ش مى رس
ــت و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول  ــود و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده اس مى ش
خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در 

همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9808540 م.الف 116
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139804306092000181
تاريخ ثبت: 1398/07/01

 آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9706712
ــه 9706712 خانم زهرا بيگم رشيدآبادى نام پدر: سيدموسى تاريخ  به موجب پرونده اجرائى كالس
ــنامه: 724 به استناد سند نكاحيه  ــماره ملى: 6449199954 شماره شناس تولد: 1358/01/10 ش
به شماره 1959 مورخ 1383/04/23 اجرائيه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 14 عدد 
سكه طالى تمام بهار آزادى و يك هزينه سفر حج عليه: وراث مرحوم احمد آخوند به نا مهاى (على 
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0946765855 ش آخوند نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1367/12/13 ش
ــماره ملى: 0927809516  28512 3- عليرضا آخوند نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1384/08/17 ش

شماره شناسنامه: 0927809516 به قيوميت آقاى احمد حسن آبادى
ــماره  ــماره ملى: 0924056861 ش ــخ تولد: 1376/06/03 ش ــام پدر: احمد تاري ــاد آخوند ن - عم

شناسنامه: 0924056861
- زهرا بيگم رشيدآبادى نام پدر: سيدموسى تاريخ تولد: 1358/01/10 شماره ملى: 6449199954 

شماره شناسنامه: 724
ــماره  ــماره ملى: 0921215614 ش ــد: 1369/10/14 ش ــدر: احمد تاريخ تول ــد آخوند نام پ - نوي
ــنامه: 0921215614) صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 1397/9/7 حسب درخواست  شناس
بستانكار وارده به شماره 53936- 1397/12/22 خودرو سوارى رنو لوگان ال 90 به شماره انتظامى 
42- 371 و 58 متعلق به مديون مذكور در قبال 14 عدد سكه تمام بهار آزادى بازداشت كه توسط 
ــترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بشماره وارده 6363 مورخ  ــناس رسمى دادگس كارش

1398/2/15 با مشخصات اعالم شده: 
مشخصات وسيله نقليه:

ــتم: ال نود رنگ: سفيد روغنى  ــوارى سيس ــيله نقليه: س ــماره انتظامى: 42- 371 و 58 نوع وس ش
مدل 1395

كارشناسى و ارزيابى:
1- درب عقب سمت راست مقدارى خوردگى دارد

2- درب عقب چپ و پاركابى گلگير عقب چپ مقدارى خوردگى دارد
3- مابقى بدنه و جلو و عقب سالم و داراى رنگ فابريك است

4- الستيك ها داراى 90 درصد عاج ميباشند
5- خودرو داراى بيمه شخص ثالث معتبر ميباشد

6- شيشه ها و چراغ ها سالم ميباشد
7- تودوزى و داشبورد نو ميباشد

8- موتور و گيربكس خودرو سالم ميباشند
قيمت پايه كارشناسى: 800/000/000 ريال معادل هشتاد ميليون تومان تمام.

ــهد خودرو مذكور در زمان  ــتان عمومى و انقالب مش با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادس
بازديد در پاركينگ پرتوى جاده شانديز متوقف مى باشد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز 
سه شنبه مورخه 1398/7/30 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر جلسه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس 
ــهد جاده شانديز پاركينگ پرتوى از مبلغ پايه 800/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمتى  مش
ــد ضمناً مبلغ 34/790/000 ريال نيم عشر دولتى  ــد نقداً فروخته خواهد ش ــته باش كه خريدار داش
ــد و طبق ماده 121 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى  و مبلغ 41/748/000 ريال حق مزايده ميباش
ــورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از  ــد. همچنين در ص طبق مقررات از خريدار وصول خواهد ش

تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. آ- 9808542 م.الف 117
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092003024/1
شماره بايگانى پرونده: 9804797

شماره ابالغيه: 139805106092010891
تاريخ صدور: 1398/07/06

دفترخانه ازدواج شماره 103 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9804797

ــيله به آقاى- محمدعلى دانش پژوه نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1358/06/28 شماره ملى:  بدين وس
ــود كه خانم- زهرا طاهرى كالتى نام پدر:  ــنامه: 1776 ابالغ مى ش ــماره شناس 0943390133 ش
ــنامه: 12596 جهت  ــماره شناس ــماره ملى: 0945695799 ش محمد تاريخ تولد: 1366/02/21 ش
ــتناد- سند  ــكه تمام طالى بهار آزادى به اس ــتاد (180) عدد س وصول مهريه به تعداد يكصد و هش
ــند: 1382/08/08، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج  ــماره سند: 16561، تاريخ س ازدواج: ش
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به  ــماره 103 شهر مشهد استان خراسان رضوى عليه ش ش
كالسه 9804797 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/6/28 مأمور پست محل اقامت 
ــد، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا  ــرح متن سند شناسايى نش مديون به ش
ــود و چنانچه  ــار محلى آگهى مى ش مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش

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- 9808543 م.الف 118

اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره 29/98/30047   تاريخ 1398/07/07
آگهى تحديدحدود اختصاصى ثبت امالك 

ــت امالك تحديد حدود  ــورد به موجب ماده 14 قانون ثب ــتان بجن ــمت از بخش دو شهرس يك قس
شماره زير:

بخش دو بجنورد
173- اصلى موسوم به معصوم زاده

ششدانگ پالك 112 فرعى يكباب منزل
ــنبه يكم آبان ماه يكهزار و سيصدو نود و هشت( 1398/08/01) ساعت 12 در محل  در روز چهارش

شروع و بعمل خواهد آمد. 
ــماره 24 ( شامل محمد مهدى  ــنامه ش ــماعيل نجفى معصوم فرزند عليداد شناس مالكيت: ورثه اس

نجفى معصوم فرزند اسماعيل به شناسنامه  3 و غيره...)
ــماره  ــون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين ش ــذا به موجب ماده 14 قان ل
ــاعت مقرر  باال در محل حضور  ــيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و س هاى فوق الذكر بوس
به هم رسانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد 
ــبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى  ــد و اعتراضات مجاورين نس ش
ــى روز از تاريخ تحديد  ــاده 20 قانون ثبت فقط تا س ــرر حاضر نبوده اند مطابق م ــه در موقع مق ك
ــد و در اجراى تبصره 2 ماده واحد قانون تعيين تكليف پرونده هاى ثبتى،  حدود پذيرفته خواهد ش
معترضين مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را 

به مرجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مراجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.
تاريخ انتشار: 1398/07/09  آ-9808568

احمد اصغرى شيروان
رييس ثبت اسناد و امالك منطقه 2بجنورد

شماره: 139860307005001254  تاريخ: 1398/07/08
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد
هيئت 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

 برابر راى شماره 1219-98 و مورخ 98/7/7 به شماره كالسه 119-97هيئت  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــتانى فرزند حضرت قلى  ــين نيس ــه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس منطق
بشماره شناسنامه 0670219096 صادره از بجنورد در يكباب منزل به مساحت 410/60 متر مربع 
ــطه از مالك رسمى  پالك155 اصلى واقع در اراضى كهنه كند بخش دو بجنورد خريدارى مع الواس
آقاى على خان باغچقى فرزند على اصغر محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ: 1398/07/08  آ-9808569
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/07/09
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/24

 احمد اصغرى شيروان 
رئيس ثبت اسناد و امالك 

شماره: 139860307005001262   تاريخ: 1398/07/08
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد
هيئت 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

ــاى 216-97 و  ــه ه ــماره كالس ــماره 1226 -98 و 1225-98 مورخ 98/7/7 به ش ــر آراء ش  براب
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى  97/215هيئت  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقايان 
حميد سوزنى فرزند حجى بشماره شناسنامه 0670211532 و عبدالعلى روحانى فرزند محمد باقر 
به شماره ملى 0681287411 در يك باب منزل به مساحت 189/75 متر مربع از پالك 155 اصلى 
اراضى كهنه كند واقع در بخش دو بجنورد خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى شهردارى بجنورد 
ــود  ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش محرز گرديده اس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــخاص نس در صورتى كه اش
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
ــع قضايى تقديم نمايند  ــت خود را به مراج ــليم اعتراض، دادخواس ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.آ-9808573
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/07/09
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/24

 احمد اصغرى شيروان 
رئيس ثبت اسناد و امالك 
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