
حامی دیروز، آشغال امروز
در افتــادن »ترامــپ« بــا رســانه ها و 
خبرنگارانشان، حرف تازه ای نیست. این 
هم که رئیس جمهــور آمریکا در توییتر 
علیه یک روزنامه یا خبرگزاری بنویسد، 
چیز تازه ای نیست. اما اگر این توییت علیه 
»فاکس نیوز« باشد که طرفدار و تریبون 
جمهوری خواهــان و شــخص »ترامپ« 
بوده، می توان آن را اتفاق جالبی دانســت. سید محمد حسینی، وزیر اسبق 
ارشــاد درباره واکنش توییتری اخیر »ترامپ« به نظرسنجی فاکس نیوز در 
توییترنوشــت: »حامی دیروز، آشغال امروز! ترامپ با فاکس نیوز، اصلی ترین 
شبکه تلویزیونی حامی خود هم درافتاد! بعد از گزارش فاکس نیوز که طبق 
نظرسنجی ها ۵۱درصد آمریکایی ها خواهان استیضاح و برکناری رئیس جمهور 
هستند، ترامپ توییت زد که: مســئول این نظرسنجی در فاکس نیوز، آدم 

مزخرف و آشغالی است«! 

به یکی مثل تو نیاز داریم
مصطفــی آرانــی، فعــال فرهنگــی و 
مجــازی با انتشــار تصویــری از تنها 
هوادار تیم کامبــوج در جریان بازی با 
تیم ملی کشــورمان در اینستاگرامش 
تا گل سوم چهارم  نوشــت:»تلویزیون 
نشــانت داد. بعــد از آن گل هــا دیگر 
نشانت نداد ولی البد هنوز هم همان جا 
ایســتاده بودی. ایستاده بودی و خرد شدن تیمت را تماشا می کردی. اگر 
این قدر اهل فوتبال بودی که برای تیمت آمده بودی تا اینجا، تا ورزشگاه 
آزادی، البد قبل از بازی هم می دانســتی کــه تیمت رده ۱۶۹ رده بندی 
فیفاست و با تیمی بازی می کند که بیست و سوم دنیاست. پس برای برد 
و یا حتی مساوی نیامده بودی. آمده بودی که باخت را ببینی، خرد شدن 
را. ولی چقدر همه ما به یکی مثل تو نیاز داریم برادر کامبوجی ام. یکی که 
حتی اگر ۱4 گل خوردیم، ما را تشــویق کند که ده ها گل دیگر نخوریم. 
یکی که همیشه نیمه پر لیوان زندگی مان را ببیند. یکی که جای سرزنش، 
تشــویقمان کند و مطمئن باشد که اگر سال دیگر به آزادی بیاییم، کمتر 

گل خواهیم خورد«.

سر پرشور و ذهن سرکش
سید بشیر حســینی با انتشار تصویری 
از یکــی از بــرادران »صفاریــان پور« 
که بــه عنوان فعــاالن رســانه ای در 
صداوســیما مشــغول به کار هستند، 
در اینســتاگرامش نوشت: »اگه گفتید 
عکس فؤاده یا سیاوش؟ فکرشو بکنید 
که بــا یکــی از دوقلوهای همســان، 
حساب شــوخِی خفن دارید، ولی دومی رو برای اولین بار می بینید و یه 
تیکه غلیظ بهش میندازید. ولی شــرمندگِی اصلیش اونجاس که دومی 
اصاًل به روی پُرروتون نیاره و غش غش بخنده. بعضیا سِر پُر شوری دارن 
و دهنی شــیرین و ذهنی سرکش؛ اینا که توی یکی جمع بشه هرلحظه 
میشه توقع یه ســونامی داشت. پُشِت سِر خیلی از خاطراِت رسانه ایمون 
ردپای حداقل یکی از صفاریان پور های صبور و کاربلدیه که بازی رســانه 
رو جدی گرفتن و از اســتاداِن گونه سرگرم آموزی یعنی آموزش در دِل 
ســرگرمی هســتن و هرچند سرمایه عزیزی برای رســانه مون شدن اما 

سرمایه دار نشدن«.

می گوید  »نوبل«  بنیاد  تربت زاده  محمد   
است  جایزه ای  معتبرترین  مؤسسه،  این  جایزه های 
که یک دانشمند، نویسنده، اقتصاددان، شیمیدان یا 
فیزیکدان می تواند در طول زندگی اش دریافت کند. 
درباره اینکه ادعای بنیاد نوبل تا چه اندازه حقیقت 
از دانشمندها اختالف است.  دارد، هنوز بین خیلی 
اما  دارند  قبول  را  ادعا  این  بعضی هایشان  هرچند 
بنیاد  معیارهای  معتقدند  هم  دیگرشان  بعضی های 
نوبل در طول ۱۱8 سال فعالیتش، بارها تحت تأثیر 
آن  نمی شود  خاطر  همین  به  گرفته،  قرار  سیاست 
اما  همه  این  با  دانست.  علمی  معتبر  جایزه  یک  را 
نمی شود انکار کرد بنیاد نوبل هر سال هنگام اهدای 
جوایزش تا چند روز رسانه های دنیا را تحت تأثیر قرار 
می دهد. جوایزی که اگرچه خیلی ها برای دریافتش 
و  نویسنده ها  هستند  اما  می شکنند  دست  و  سر 
دانشمندهایی که حتی پس از انتخاب شدن توسط 
قدیمی ها  قول  به  نوبل،  آکادمی  داوری  هیئت 
قبول  را  جایزه  این  و  می زنند  پا  پشت  بختشان  به 

نمی کنند. 

 وصیت نامه آقای »آلفرد«
جایزه نوبل در ســال ۱8۹۵، بــه وصیت آلفرد نوبل 
پایه گذاری شد. هرچند خیلی ها نوبل را به دلیل ابداع 
»دینامیت« می شناســند اما او در اصل کارخانه دار 
و شــیمیدان بود. طبــق وصیت آقــای نوبل، پنج 
جایزه به طور ســاالنه در رشته های فیزیک، شیمی، 
فیزیولوژی و پزشــکی، ادبیات، اقتصــاد و صلح؛ به 
افرادی تعلق می گیرد که بیشترین خدمت را به مردم 
کرده باشند. اگرچه وصیت نامه نوبل، بنیان گذار این 
جوایز بود اما چــون طرحش کامل نبود، حدود پنج 
سال طول کشــید تا اطرافیانش طرح را کامل کرده 
و بنیاد نوبل را تأسیس کنند. در ۱0 دسامبر ۱۹0۱ 
یعنی دقیقاً پنج ســال پس از درگذشت آلفرد نوبل، 

نخستین جایزه این بنیاد به برندگانش اهدا شد.
البته ششــمین جایزه یعنی جایزه یادبود نوبل علوم 
اقتصادی هم در ســال ۱۹۶8 میالدی، توسط بانک 
مرکزی سوئد پایه گذاری شد که خیلی ها او را جایزه 
نوبــل واقعی نمی دانند وهمین حاال هم در لیســت 

رسمی جوایز بنیاد نوبل جایی ندارد.

 از پارتی بازی تا فساد جنسی
تا پیش از پنجشــنبه هفته گذشــته کــه آکادمی 
نوبل جایــزه ادبیات ســال 20۱8 و 20۱۹ را یکجا 
به برندگانش اهدا کرد، »کازوئو ایشــی گورو« همان 
نویسنده انگلیســِی ژاپنی تبار که رمان های معروف 
»بازمانده روز« و »هرگز رهایم مکن« را نوشته است، 
آخرین نویســنده ای بود که در سال 20۱۷ موفق به 

کسب جایزه نوبل ادبیات شده بود. 
از ســال ۱۹48 به این طرف، جایزه نوبل ادبیات به 
طور ممتد به چهره های مختلف ادبی اهدا شــده بود 
تا اینکه ســال گذشــته به دلیل باال گرفتن حواشی 
رســوایی های جنســی »ژان کلود آرنالت«، همسر 
»کاتریــن فروستنســون« یکی از اعضــای آکادمی 
نوبــل، اعضای این آکادمی تصمیــم گرفتند اهدای 
جایزه ادبیات را برای اولین بار در ۷0 ســال گذشته 
لغو کنند. موج رســوایی های جنسی که باال گرفت، 
بســیاری از اعضای آکادمی مجبور به استعفا شدند. 

کار حتی به جایی رســید که »سارا دنیوس«، رئیس 
آکادمی نوبل هم اســتعفایش را اعــالم کرد. پس از 
همین حواشــی هم بود که صدها نویسنده و مدرس 
دانشگاه در سوئد به شدت به آکادمی نوبل تاختند و 
در بیانیه مشترکشان اعالم کردند که این نهاد، دیگر 
برای اعطای این جایزه صالحیت ندارد. فساد مالی و 
پارتی بازی، اعطای جوایز نوبل اقتصاد به اقتصاددانان 
نئولیبــرال، تبعیض میــان دانشــمندان آمریکایی 
و غیرآمریکایــی و نســبت چند برابــری برندگان 
آمریکایی تبار نســبت به برندگان ســایر نقاط دنیا، 
عدم اعطای جوایز به زناِن دانشــمند و دانشــمندان 
کشــورهای غیرغربی، بخش کوچکی از لیست بلند 

باالی اتهام های وارد شده به بنیاد نوبل بود.

 طرفدار نسل کشی
آکادمــی نوبــل روز پنجشــنبه اعالم کــرد »اولگا 
توکارچوک« نویســنده لهســتانی برنده نوبل سال 
20۱8 و »پیتر هاندکه« نویسنده اتریشی برنده نوبل 
ســال 20۱۹ شــده اند. هرچند پس از رسوایی های 
سال 20۱8 و کمپین های اعتراضی  که به دنبال آن 
علیه نوبل راه افتاد، این آکادمی سعی داشت امسال 
اعتبار جایزه ادبیاتش را احیا کند اما فقط چند ساعت 
پس از اعالم نام »پیتر هاندکه« به عنوان برنده سال 
20۱۹، موجی از انتقادهای جدید علیه این آکادمی 
سوئدی به راه افتاد. دلیل این انتقادها را هم باید در 
دیدگاه های سیاســی جنجالی این نویسنده و سوابق 

نه چندان درخشانش در عرصه سیاسی پیدا کنیم.
هاندکه اتریشــی، در دهه ۱۹۹0 و سال های جنگ 
بوســنی طرفدار صرب هایی بود که نسل کشــی راه 
انداخته بودند. به همین دلیل ویم وندرس، فیلمساز 
مشهور آلمانی که قرار بود در چند پروژه با »هاندکه« 
همکاری کند، با او قطع ارتباط کرد و ناشران بزرگ 
آلمانی و اتریشــی هم حاضر به چــاپ کتاب هایش 

نبودنــد. هاندکه اما هیچ وقت از مواضع جنجالی اش 
کوتاه نیامد و حتی ســال 200۶ در مراســم تدفین 
اسلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهور سابق یوگسالوی 
که به دلیل جنایت های بی شمارش علیه بشریت به 
»قصاب بالکان« معروف شــده بود، حضور پیدا کرده 
و چند دقیقه ای هم در ســتایش او ســخنرانی کرد! 
به همین خاطر حاال کــه نوبل جایزه ادبیات را به او 
داده، مخالفان می پرســند چرا نوبل به یک طرفدار 

نسل کشی جایزه می دهد؟

 سینه چاک هیتلر
هرچند بسیاری از رسانه ها و چهره های ادبی آن طرفی، 
از انتخاب امســال آکادمی نوبل شــاکی شده اند اما 
بیشتر چهره های داخلی مثل اسداهلل امرایی، مهشید 
میرمعزی و... جدا از دیدگاه های سیاسی، هاندکه را از 
لحاظ فنی و ادبی الیق دریافت این جایزه می دانند! 
با وجود این اما نمی شود انکار کرد جایزه نوبل امسال 
هم تحت تأثیر سیاست های این آکادمی به چهره ای 
جنجالی  به نام هاندکه اهدا شده است. »هاندکه« ای 
که به قول احســان رضایی، نوبل بردنش مو نمی زند 
با کنوت هامســوِن نروژی )برنده نوبل ادبی ۱۹20( 
که کشــته مرده هیتلر بود. هامسون در سال ۱۹4۳ 
جایــزه نوبلش را به یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر 
اهــدا کرد و پس از مرگ هیتلر هم در مورد او گفت: 
»من الیق آن نیســتم که در مــورد آدولف هیتلر با 
صدای بلند صحبت کنم. او یک جنگجو برای بشریت 
و یک بشــارت دهنده عدالت برای تمام ملت ها بود«! 
البته فراموش نکنید که کنوت هامسون قبل از اینکه 
از هیتلــر حمایت کند، نوبل بــرده بود و حتی پس 
از موضعگیری های عجیب و غریبش نامش از لیست 
برندگان خارج شــده بود، در حالی که هاندکه پس 
از حمایت از قصاب بالکان و جریان های فاشیســتی، 

برنده جایزه نوبل شده است!

او مهربانی می بافد

رقیه توسلی: روز متفاوتی اســت. مالحت خانوم از سر میز صبحانه با من 
اســت... لقمه نان و مربا لیز نمی خورد از حلقم و هول می کنم از خفگی... او 

می آید آرام چند مرتبه می کوبد وسط کتف هایم...
انگشت اشــاره ام که با تیزی گارد در بریده می شود، به سرعت با چسب زخم 
گلدار باالی سرم ظاهر می شود... سر چهارراه، اتومبیلی چراغ قرمز را رد می کند 
و می کوبد به موتوری با دو سرنشین... قلبم می افتد توی دهنم و می ترسم... او 
بطری آب را تا چشمم می آورد باال و می خواهد نفِس عمیق بکشم. همکاری 
از جواب کردن صاحبخانه می گوید و دیگری از وام جهیزیه اش که بعِد ماه ها 
دوندگی جور نشــده. »مالحت« برای هر ســه نفرمان چــای داغ می آورد از 
آبدارخانه با چند پَر پولکی... روز عجیبی اســت... روز زشــتی ها و زیبایی ها... 
دوسِت رئوفم را زیرچشــمی می پایم... مالحت خانوم را که از صبح، شانه به 
شانه ام آمده و کاری کرده خودم را نبازم و حالم را هدایت کنم... او را که مثل 
فوق تخصص اعصاب و روان، ترس و غم و استرسم را تارانده و حاال گوشه ای از 

اداره کاموای زرد می بافد با میل های بلندش.
بی اختیار صفحه جدیدی روی سیســتم باز می کنم و دســتم می لغزد روی 
صفحه کلید. تایپ می کنم: اثری از خفگی و بریدگی و جراحت و اندوه برجای 
نمی ماند در روحم تا وقتی مالحت جان با من است. مراقب من است. دوستم 
دارد. تا وقتی تنها نیستم. راستی یعنی چند نفر توی این اداره و توی این شهر، 

پشتشان به »مالحت«شان گرم است؟

سفارش شاعر به زائران اربعین
غالمرضا سازگار، شاعر و مداح 
سرشناسی است که این روزها 
اگرچه در ۷8 سالگی، نتوانسته 
زائر اربعین باشد اما دلش انگار 
در مسیر نجف به کربال جایی 
حــول و حوش ســتون ۱۱8 
است. »ســازگار« با همان نگاه 
شاعرانه و لطیف، سفارش جالب 
و البته سوزناکی را به میلیون ها 

زائر اربعین می کند: »... به قبر آقا امام حسین)ع( که رسیدید، یک سالم هم 
به امام حســن)ع( بدهید که این روزها قبرش زائر و چراغی ندارد... در مسیر 
پیاده روی به ستون ۱۱8 که به نام امام مجتبی)ع( است رسیدید، به نیابت از 
ســوی امام حسن)ع( به آقا امام حسین)ع( و از سوی امام حسین)ع( به امام 
مجتبی)ع( سالم برسانید... با این کار دو امام را زیارت کرده اید... سالم ما همه 

بر قبر بی چراغ حسن)ع(/ بیا رویم دال در بقیع سراغ حسن)ع(... «. 

 مجازآباد
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ورزش
خط و نشان برای سامورایی ها با پیروزی بر آرژانتین

چهارمین برد 
با شعبده شماره 4

رقابت های مقدماتی یورو 2020

2 غول به دنبال صعود

قدرت اربعین و تمدن جهانی
در نظام ارزش های ســازنده جامعه بشــری، ارزشی وجود دارد که نام زیبای آن 
»تقوا«ست. این کلمه پراهمیت، گرچه به »خویشتن بانی« توصیف و تعریف شده، 
اما در جامعه و در میانه مردم و زندگی، جلوه رفتاری آن دیده می شــود و مورد 
قضاوت و ارزشــیابی قرار می گیرد. اصطالحات و کلماتی از قبیل: آدم سالمیه... 
آدم دست پاکیه... آدم باوجدانیه... حکایتگر ارزش گذاری ناخودآگاه جامعه درباره 
این »ارزش« بنیادین و پرنقش در تاریخ حیات و تمدن انسانی در همه دوره ها و 
عصرهاست.اما به این دلیل که در تمامی نظریه ها و تئوری های سیاسی و اجتماعی 
و قدرتمداری و سیاست سازی از پایین ترین سطح تا باالترین سطح جامعه، هیچ 
ارزش و بهایی برای این ارزش بنیادین قائل نشده اند و انگار کوچک ترین نقشی 
برای آن قائل نیســتند؛ می بینیم در تمدن امروزین لیبرال دموکراسی جهانی، 
هرچه از سطح جامعه و نهادهای اجتماعی به سوی باال حرکت می کنیم از نقش 

پاکدامنی و پاک اندیشی کاسته می شود.
چون روح تمدن غربی، توسط معمارانی بنا شده که کوچک ترین ارزشی برای معنا 
و معنویت قائل نبودند و تنها و تنها به سلطه و غارت می اندیشیدند، هیچ سازمان 
یا نهاد جهانی و بین المللی را نمی توان یافت که در اسناد ساختاری آن به مفهوم 

»تقوا« نگاه کرده باشد.
بنابراین، ناپاک اندیشــی برای دسترسی به ســلطه و حاکمیت، در هر قلمرو و 
جغرافیایی، در ذات این تمدن بی رحم جهانی اســت و در هر نقطه و جایی که  
سودی را مشاهده کند، با تکنولوژی بی رحمی، می کوشد به آن دسترسی یابد. 

اما طلوع ناگهانی تک ستاره تابناک نجات بشر که به صورت »پیاده روی اربعین« 
در صحنه جهانی حیات بشــر تجلی کرده است، برجسته ترین دعوت نامه برای 
بشر امروزین و خســته از حجم وحشتناک بی تقوایی ها و ناپاک اندیشی هاست. 

ناپاکی هایی که همه الیه های تمدنی معاصر را تصرف کرده است. 
دعوت نامه اربعین، قدرتمندترین و پرجذبه ترین دعوت نامه تاریخی اندیشه والیت 
اســت که همگان را به پیاده روی قدرتمندانه و شــکوهمندانه بر تمام ناپاکی و 
ناپاک اندیشی ها می خواند و به آنان بشارت می دهد که بنیاد به ظاهر مستحکم 
و بنیادین همه مؤسسات و بنگاه هایی که در راهبرد ناپاکی حرکت می کنند، به 

روزهای آخر عمر و فرتوتی غیرقابل بازگشت رسیده است.
بنابرایــن، پیاده روندگان اربعین، خرم دل ترین ذهنیت های جوانان تاریخ معاصر 
جهان هســتند که از همه زشــتی ها و ناپاکی ها گریخته و پیشــانی بر زیبایی 
پردرخشش کلمه قدسی حسین )ع( گذارده و با لعن دشمنان حسین)ع(، خرم 

دلی خویش را پرقدرت ساخته تا آینده تاریخ و تمدن جدید بشری را بسازند.

از درخشش محبی در تیم ملی تا خرید بنجل های خارجی

جواهرات مخفی ایرانی
مصدومیت ناگهانی اشکان دژاگه پیش از شروع دومین دیدار ایران 
در مقدماتی جام جهانی 2022 قطر ســبب شد ویلموتس بازیکن 
جوان حاضر در اردوی تیم ملی را به جای وی در ترکیب اصلی قرار 

دهد. هیچ یک از منتقدان تصور نمی کردند محمد 
محبی در نخســتین بازی ملی خود به این شکل 
در ترکیب تیم ملی حاضر شــود، اما درخشــش 
او در ترکیــب تیم ملی و دبــل او در بازی برابر 

کامبوج موجی از امیدواری را به دنبال داشت که 
فوتبال ایران می تواند به آینده ستاره های 

تازه وارد خود خوشبین باشد.اما جدا از 
عملکــرد موفق محبی در بازی مقابل 
کامبوج باید به این نکته اشــاره کرد 
که نظیــر این بازیکن بوشــهری در 
فوتبال ایران، بازیکنان مستعد دیگری 
نیز هســتند که هنوز کشف نشده اند.

بدون تردید اگر امیر قلعه نویی در فصل 
جاری وینگر بیست و یک ساله تنگستانی 
را به عنوان یکی از مهره های کلیدی خود 
در ترکیب تیم سپاهان قرار نمی داد هرگز 
وی  توانمندی  به  نمی توانست  ویلموتس 
پــی ببرد از این رو جای خالی پروســه 
اســتعدادیابی در فوتبال ایــران کاماًل 

خودنمایی می کند....

پیشنهاد

روزمره نگاری

 سینا واحد

نامه فرهنگ

برندگان نوبل ادبیات سال های 2018 و 2019 معرفی شدند 

در ستایش نسل کُشی!
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انصاری فرد در گفت و گو با قدس:

بدون غرور و با تمام قوا 
به بحرین می رویم
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گفت و گو با کارگردان مستند سینمایی »مهین«

روایتی خاکستری از یک قاتل سریالی 
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نامه مهم تاج به رئیس فیفا
آقای اینفانتینو! پول ایران را پرداخت کنید

مهدی تاج با ارسال نامه ای به جیانی اینفانتینو، خواستار پرداخت پاداش های تیم 
ملی ایران شــد.اغلب پاداش های تیم ملی به جام جهانی 2018 مربوط می شود. 
در بخشی از این نامه آمده است: ضمن تقدیر و تشــکر از ابراز محبت جنابعالی به 
فدراسیون فوتبال و اینجانب درباره موضوع ورود بانوان، مایلم به اطالع شما برسانم 
که تاکنون به دلیل تحریم های بی اساس آمریکا هیچ مبلغی از پاداش های ما وصول 

نشده که مشکالت جدی را برای ما ایجاد کرده است.

برانکو: جدایی ام از پرسپولیس قانونی بود
ورزش:برانکو در مورد مذاکرات با پرسپولیس برای حل مشکالت مالی گفت: باشگاه یک 
پیشنهاد به ما داد که با آن موافق نبودیم و پیشنهاد خودمان را ارائه دادیم و منتظر هستیم تا 
نظرشان را به ما اعالم کنند و اگر هم نپذیرند به هر حال پرونده در فیفا در جریان است. همه 
چیز به باشگاه بستگی دارد و ارتباطی به ما ندارد. بهترین عملکرد را به جا گذاشتیم و درآمدزایی 
برای باشگاه داشتیم و به تعهدات خودمان عمل کردیم . در مورد تخفیف هم صحبت کردیم 
تا بخشی از طلب مان را ببخشیم تا این مشکل برطرف شود ولی باشگاه می گوید طلبت را به 
عنوان مبلغ آزاد شدن قرارداد و رضایت نامه لحاظ کن و تسویه حساب کن و مدعی هستند در 

صورت داشتن قرارداد از این تیم جدا شدم ولی جدایی من کامالً قانونی بود. 

استراماچونی: غرب درباره ایران اشتباه فکر می کند
ورزش:  آندره آ استراماچونی، سرمربی ســابق اینتر و کنونی استقالل عنوان کرد: تیم 
استقالل در ایران 25 میلیون هوادار دارد و از زمان حضورم در ایران آن قدر عکس سلفی 
گرفتم که در عمرم آن قدر عکس نگرفته بودم. هواداران استقالل با این تیم زندگی می کنند 
و حتی بانوان ایرانی نیز در تمرینات تیم حضور پیدا می کنند. از زمان حضورم ایران متوجه 
شدم که غرب درباره ایران اشتباه فکر می کند و درک درستی از زندگی در ایران ندارند.وی 
درباره شکست در دربی تهران گفت: این یک دیدار کالسیک بین دو تیم رقیب است. فکر 

می کنم نباید آن اتفاق در دقایق پایانی بیفتد. ما در این دربی خیلی به برد نزدیک بودیم.

بیرانوند: شاید از پرسپولیس 9 میلیارد بگیرم
ورزش:  دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال پرســپولیس اعالم کرد: پس از دیدار مقابل 
بحرین قرارداداش را تمدید خواهد کرد.وی گفت:من با پرسپولیس قرارداد دارم و قرار 
است که دو سال دیگر هم تمدید کنم. فقط قرار شده که یک بند در متن قرارداد من 
باقی بماند و آن هم این است که من اگر می خواهم لژیونر شوم، بتوانم این کار را انجام 
دهم و بتوانم به لحاظ مالی به پرسپولیس کمک کنم. من شاید از پرسپولیس ۹ میلیارد 
بگیرم اما نمی دانند که من باید سه سال در پرسپولیس باشم که آن ۹ میلیارد تومان را 
دریافت کنم. این را بگویم که کسی در پرسپولیس بیشتر از ۳ میلیارد تومان نمی گیرد.

امیرمحمد سلطان پور: رقابت هــای مقدماتی یورو 2020 
امشب در هشت شهر اروپا پیگیری می شود تا تیم ها یک قدم 
دیگر برای صعود به بزرگ ترین رویــداد فوتبال ملی در اروپا 
نزدیک شوند. در زیر بازی هایی که امشب برگزار خواهند شد 

را بررسی می کنیم:

گروه D؛ ایرلند به دنبال حل مشکل گلزنی
در این گروه تیم جمهوری ایرلند در صــدر جدول قرار دارد. 
مشکل ایرلندی ها جایی است که نمی توانند به راحتی دروازه 
حریفان خود را باز کنند. البته به نظر می رسد اوضاع برای آن ها 
مقداری فرق کرده چون آرون کانِلی بازیکن برایتون همین 
هفته گذشته دو گل به تاتنهام زد و می توان روی او حساب کرد. 
امشب آن ها دوباره به مصاف گرجستان اما این بار در تفلیس 
خواهند رفت و می توانند امیدوار باشند که یک رابی کین جدید 

در تیم آن ها ظهور کرده باشد.
در دیگر بازی این گروه دانمارک و سوئیس که در تعقیب ایرلند 
برای صدرنشینی هستند به مصاف هم می روند. سوئیسی ها در 
این مسابقات گل های دقیقه پایانی بسیار بدی می خورند که 

اگر این طور نبود همین االن صعود خود را قطعی کرده بودند.
از طرفی دیگر سوئیس همچنان بدون ژردان شکیری خواهد 

بود که تصمیم گرفته در بازی های ملی حضور نداشته باشد.

گروه J؛ ایتالیا در آستانه صعود
رقابت های این گروه امشــب در حالی ادامه پیدا می کند که 
الجوردی پوشان ایتالیا که از لباس ســبز رنگ جدید خود 

رونمایی خواهند کرد به مصاف یونان می روند. شاگردان روبرتو 
مانچینی در هر 6 مسابقه قبلی خود پیروز بوده و با پیروزی در 
بازی امشب مقابل یونان می توانند صعود خود به مرحله نهایی 

یورو 2020 را قطعی شده بدانند.
از طرف دیگر امشب فنالند را داریم که برای نخستین صعود 
خود به یک رقابت مهم فوتبالی در زمین بوســنی به میدان 
 خواهد رفت. این کشــور 5 میلیونی که اســطوره ای به نام 
یری لیتمانن را به دنیای فوتبال معرفی کرده و یکی از ستارگان 
این فصل لیگ برتر انگلیس به نام تیمو پوکی از نوریچ را در خط 
حمله خود می بیند، به شدت به دنبال این است که در تابستان 
آینده در یورو 2020 حضور داشته باشد. آن ها با قرارگیری در 
رتبه دوم با سه امتیاز اختالف نسبت به ارمنستان شانس خوبی 

دارند و امشب می توانند سرنوشت خود را در سارایوو بسازند.

گروه F؛ دیدار حیاتی اسپانیا مقابل نروژ
مهم ترین بازی گروه F رقابت های مقدماتی یورو 2020 بین 
دو تیم اسپانیا و نروژ به میزبانی وایکینگ ها برگزار خواهد شد. 
اسپانیا نیز مانند ایتالیا تمامی 6 دیدار قبلی خود را با پیروزی 
پشت سر گذاشــته و با پیروزی در بازی امشب مقابل نروژِ ۹ 
امتیازی می تواند صعود خود را قطعی کند. در این گروه سوئد 
و رومانی با 11 و 10 امتیاز در تعقیب اسپانیا و به دنبال کسب 
رتبه دوم برای صعود هستند که سبب می شود بازی امشب این 
دو تیم که به ظاهر آسان به نظر می رسد بسیار حیاتی باشد. 
رومانی باید به مصاف جزایر فارو برود و سوئد نیز در زمین مالت 

به میدان خواهد رفت.

سینا حسینی: مصدومیت ناگهانی اشکان دژاگه پیش 
از شــروع دومین دیدار ایران در مقدماتی جام جهانی 
2022 قطر سبب شد ویلموتس بازیکن جوان حاضر در 
اردوی تیم ملی را به جای وی در ترکیب اصلی قرار دهد. 
هیچ یک از منتقدان تصور نمی کردند محمد محبی در 
نخستین بازی ملی خود به این شکل در ترکیب تیم ملی 
حاضر شود، اما درخشــش او در ترکیب تیم ملی و دبل 
او در بازی برابر کامبوج موجی از امیدواری را به دنبال 
داشــت که فوتبال ایران می تواند به آینده ستاره های 

تازه وارد خود خوشبین باشد.

درخشش محبی
اما جدا از عملکرد موفق محبی در بازی مقابل کامبوج 
باید به این نکته اشاره کرد که نظیر این بازیکن بوشهری 
در فوتبال ایران، بازیکنان مستعد دیگری نیز هستند که 

هنوز کشف نشده اند.
بدون تردید اگر امیر قلعه نویــی در فصل جاری وینگر 
بیست و یک ساله تنگستانی را به عنوان یکی از مهره های 
کلیدی خود در ترکیب تیم سپاهان قرار نمی داد هرگز 
ویلموتس نمی توانست به توانمندی وی پی ببرد از این 
رو جای خالی پروسه استعدادیابی در فوتبال ایران کاماًل 

خودنمایی می کند.

مدیران باشــگاه های فوتبال ایران با وجود شعارهای 
پرطمطراق و وسوسه کننده بها دادن به جوانان ایران 
در سالیان اخیر هیچ توجهی به موضوع استعدادیابی و 
کشف بازیکنان شاغل در لیگ های پایین تر نداشتند و 
با انتخاب گزینه های بی کیفیت خارجی کیسه دالل ها 
و واســطه ها را پر کرده اند تا با جذب آن ها هزینه ای 
هنگفت را به لیگ ایــران تحمیل کنند در صورتی که 
افرادی نظیر محمد محبی بــه مراتب دارای کیفیتی 
باالتر از بازیکنان درجه چندم کشــورهای آفریقایی و 
آمریکایی هســتند که می توانند آینده فوتبال ملی را 

تضمین کنند.

حیف و میل بیت المال
بی توجهی به سرمایه های موجود از سوی بیشتر قریب 
به اتفاق مدیران باشگاه ها و مربیان شاغل در لیگ برتر 
این روزها تبدیل به یک اپیدمی شده است، در صورتی 
که با وجود مشــکالت مالی اســتفاده از ایــن فاکتور 

می تواند فرصت صرفه جویی را فراهم آورد.
در لیگ نوزدهم مربیانی چــون امیر قلعه نویی، یحیی 
گل محمدی، عبداهلل ویسی و رضا مهاجری جزو معدود 
مربیانی هستند که به سراغ این گزینه رفته اند اما سایر 
باشگاه ها به ویژه استقالل و پرسپولیس نه تنها از کنار 
این مسئله به ســادگی عبور کردند بلکه بنا به اعتراف 
سرمربیان خود به سراغ اولویت های نهم و دهم بازیکنان 

خارجی رفتند!
نمونه بارز این اتفاق را می توان در باشــگاه پرسپولیس 
مشاهده کرد. اســتخدام جونیور برزیلی که به اعتراف 
کالدرون نهمین یــا دهمین گزینــه بازیکن خارجی 

پیشنهادی به باشگاه بوده چه ضرورتی داشت؟ 

هنر کشف جواهر
هنر کشف بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ های پایین تر، 
هنری است که این روزها به عنصر کمیابی نزد مربیان 
ما تبدیل شده اســت. جالب اینکه در سالیان قبل هم 
بازیکنانی چون نوراللهی و طارمی و فرشید اسماعیلی و 
حتی علیپور که دو نوبت آقای گل لیگ شد با کمترین 
هزینه ها باالتر از خیلی مهاجمان خارجی بی استفاده 

قرار گرفت.

حمیدرضاعرب: گلزنی کریم انصاری فرد رکورد تازه ای 
را برای او خلق کرد تا پس از مدت ها دوباره در قاب رسانه ها 
قرار بگیرد. او که بیست و ششمین گلش را با پیراهن تیم 
ملی به ثمر رساند آن هم در حالی که تنها یکی از این گل ها 
از روی نقطه پنالتی بوده حاال امیدوار است با چهار گلی که 
به تنهایی وارد دروازه کامبوج کرد در بازی های آینده بیشتر 
مورد استفاده قرار بگیرد. شاید با حضور سردار آزمون که 
ویلموتس با تعویضش به نوعی درصدد حفظ این بازیکن 
برآمد، بازگشت کریم به خصوص در بازی های سخت تر به 
ترکیب اصلی کمی دشوار باشد اما به هرحال این چهار گل 

انصاری فرد را دوباره در بازی های ملی احیا کرد.

دراین بازی موفق شدی تعداد گل های ملی ات را به 
عدد 24 برسانی. چه حسی داری؟

گل زدن برای تیــم ملی لذتبخش اســت. اما فکرش را 
نمی کردیم که با این نتیجه کامبوج را ببریم. تیم در خط 
حمله آزاد بود و خوشبختانه موفق شدیم نتیجه مطلوبی 

بگیریم و دل هواداران را شاد کنیم.

بانوان هم درکنار شما این پیروزی را دیدند.
از مدت ها قبل گفته شــده بود که خانم ها به ورزشــگاه 
می آیند. ما هم خوشــحالیم که توانستیم آن ها را با یک 
برد پر گل خوشحال کنیم. امیدوارم دربازی های بعد هم 

بتوانیم مقابل خانم ها بردها را تکرار کنیم. 

به نظر می رسد ویلموتس تأکید بسیاری به بازی 
هجومی دارد. 

بله، ایشان دوست دارد تیم رو به جلو بازی کند واگر دقت 
کرده باشید سیستم بازی ما خیلی هجومی بود و از همان 
ابتدای بازی ســعی کردیم دروازه حریف را باز کنیم که 
موفق هم بودیم. ما درهر نیمه هفت گل به ثمر رساندیم 
و به طور میانگین هر 6 دقیقه یک گل زدیم. باید بتوانیم 
همین شیوه هجومی را حفظ کنیم. فکر می کنم در بازی 

با بحرین محک جدی تری درانتظار ما باشد.

 بازی با بحرین را چه طوری می بینی؟
هدف ما کسب ســه امتیاز از بحرین اســت اما این تیم 
پیشــینه خوبی دارد و گاهی فوتبال ایران را اذیت کرده 

اســت. بی گمان آن ها با همان انگیزه هــا گام به میدان 
می گذارند اما ما روش های هجومی مان را به آن ها تحمیل 
خواهیم کرد. می خواهیم از بحرین هم با دست پر برگردیم 
و۹ امتیازی شــویم. این بازی برای ما خیلی مهم است 
چون یک ماه پس از آن باید مقابل عراق بازی کنیم. فکر 
می کنم ایران وعراق شانس نخست گروه برای صعود از 

این مرحله هستند.

ازاین تعداد گلی کــه وارد دروازه کامبوج کردید 
مغرور نمی شوید؟

خوشبختانه اغلب بازیکنان با تجربه هستند و بعید است 
که دچار غرور شوند. اگر ما بی انگیزه بودیم به همین تیم 
14 گل نمی زدیم چون بی گمان آن ها را جدی گرفتیم و 
از ابتدای بازی با همه وجود بازی کردیم. دربازی های بعد 
هم همین طور خواهد بود. ما با تمام قوا مقابل بحرین قرار 

می گیریم بدون اینکه مغرور شویم.

درباره شرایط خودت در لیگ قطر هم بگو.
شرایطم خدا را شــکر خوب است. در لیگ قطر وضعیت 
خوبی دارم. تیم السیلیه فصل گذشته سهمیه آسیا گرفته 
اســت و باید ببینم در ادامه چه اتفاقــی می افتد. فضای 

تازه ای را تجربه کردم. 

ورزش: تیم ملی والیبال ایران در یک دیدار سخت و نزدیک 
توانست آرژانتین را ۳ بر 2 از پیش رو بردارد.بلند قامتان ایرانی که 
پس از تحمل دو شکست توانستند به راحتی از سد تونس عبور 
کنند و سومین پیروزی خود را جشن بگیرند، دیروز در یک 
بازی حساس و نزدیک و درشرایطی که 2 بر یک از حریف عقب 
بودند، در نهایت مقابل آرژانتین ۳بر2 پیروز شدند و چهارمین 
برد خود را جشن گرفتند.نکته متمایز بازی دیروز نسبت به چند 
بازی قبلی ایران در جام جهانی 201۹ بازگشت سعید معروف 
پس از طی کردن دوران مصدومیت به زمین بود. از سوی دیگر 
امیر غفور هم در پست پشت خطزن به کار گرفته شد و در ادامه 
یلی به بازی آمد.تیم ملی فردا استراحت خواهد کرد و در نهمین 
روز رقابت ها روز یکشنبه از ساعت 1۳:50 مقابل ژاپن میزبان 

مسابقات صف آرایی خواهد کرد.

کوالکوویچ: تمرکزمان را از دست ندادیم
سرمربی تیم ملی والیبال ایران با تمجید از عملکرد شاگردانش 
در دیدار برابر آرژانتین گفت: بازیکنانم تمرکزشان را از دست 
ندادند و به پیروزی رسیدند.ایگور کوالکوویچ پس از این پیروزی 
گفت: دیدار ســخت و پرهیجانی را هر دو تیم سپری کردند. 
بازیکنان ما تمرکز خود را از دست ندادند و از ست سوم به بعد 
سرویس های خوبی زدیم و توانستیم بازی را ببریم.سرمربی تیم 
ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: هر چند آن ها پاسور بسیار 
قدرتمندی داشتند که توپ را به بهترین شکل در اختیار هم 
تیمی هایش می گذاشت اما دریافت ما هم بسیار مهم بود. ایگور 
در پایان گفت: سرویس های ما در این دیدار تعیین کننده بود و 

توانستیم بازی را کنترل کنیم و در نهایت پیروز شویم.
معروف: می دانستیم بازی سختی برابر آرژانتین داریم

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفت: از قبل می دانستیم دیدار 
با آرژانتین برای ما سخت و دشوار خواهد بود.

سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی 
۳ بر2 تیمش در مصافی جــذاب با آرژانتین گفت: هر دو تیم 
خوب جنگیدند. تیم آرژانتین در دفاع کیفیت باالیی داشت و ما 
می دانستیم مقابل آن ها بازی سختی داریم. ما ست های چهارم 
و پنجم را با سرویس های خوبمان کنترل کردیم و پیروز شدیم.

مندز: ایران در ست پنجم بهتر شد
مارسلو مندز، سرمربی تیم ملی والیبال آرژانتین پس از باخت 
۳ بر 2 شاگردانش مقابل ایران در جام جهانی والیبال 201۹ 
ژاپن، اظهار کرد: بازی سختی برای هردو تیم بود. از ست اول 
تا چهارم شاهد بازی بسیار سطح باالیی بودیم که هر دو تیم از 
خود به نمایش گذاشتند.وی ادامه داد: در ست پنجم اما ایران 
در حمله و سرویس بهتر از ما عمل کرد و این مسئله فاکتور 
اصلی برای پیروزی در این مسابقه بود. پاسورهای هر دو تیم 

عملکرد خوبی داشتند.

راموس: حمالت ایران عالی بود
مارتین راموس، کاپیتان تیم  ملی والیبال آرژانتین نیز در نشست 
خبری بازی اظهار کرد: بازی بسیار خوب و در سطح باالیی برای 
هر دو تیم بود. ایران در حمله بسیار عالی عمل  کرد و به همین 

دلیل این نتیجه بدست آمد.

رقابت های مقدماتی یورو 2020

2 غول به دنبال صعود
از درخشش محبی در تیم ملی تا خرید بنجل های خارجی

جواهرات مخفی ایرانی 
انصاری فرد در گفت و گو با قدس:

بدون غرور و با تمام قوا به بحرین می رویم
خط و نشان برای سامورایی ها با پیروزی بر آرژانتین

چهارمین برد با شعبده شماره 4 ضد  حمله

پیروزی بر کامبوج و آمارهای جذاب ملی 
 ورزش: پیروزی پر گل تیم ملی فوتبال ایران مقابل کامبوج، بهترین نتیجه 
پنجشنبه در مســابقات انتخابی جام جهانی در سراسر دنیا بود. ملی پوشان 
کشورمان در دیداری یک طرفه توانستند میهمان خود کامبوج را با 14 گل 
بدرقه کنند. این نتیجه در حالی رقم خورد که کریم انصاری فرد  و سردار آزمون 
به ترتیب 4 و ۳، طارمی و محبی هر کــدام 2 و نوراللهی و محمدی و کنعانی 
زادگان هر کدام یک بار برای تیم ملی موفق به گلزنی شدند. محمد محبی و 
مهرداد محمدی نیز در حالی موفق به گلزنی شدند که نخستین بازی های ملی 

شان را تجربه می کردند. این اتفاقی نادر در تاریخ تیم ملی محسوب می شود .

ویلموتس:تمرکزم روی بازی با بحرین است
ورزش: مارک ویلموتس با بیان اینکه پیــروزی مقابل کامبوج اولین تجربه 
بازی پرگل در دوران مربیگری اش بوده است، گفت: هنوز کار خاصی نکرده ایم 
و تمرکزمان روی بازی با بحرین است. گفت: شــرایط بازی برایم مهم بود و 
همان طور که دیروز گفتم می خواستیم هجومی بازی کنیم که یک نتیجه 
خوب داشتیم.در حال تحول هستیم و افراد جدیدی به تیم ملی اضافه می شوند.

مصدومیت قائدی سوغات استقالل از تیم امید
ورزش: مهدی قائدی در اردوی تیم امید مصدوم شد و به همین دلیل نامش از 
لیست تیم ملی برای بازی با شهرخودرو خط خورد. قائدی در بازی دوستانه برابر 
میالد مهر تهران هم غایب بود تا مشخص شود این بازیکن در حال حاظر نمی تواند 

در تمرینات استقالل حاضر شود و باید دوره درمانی خود را پشت سر بگذارد.

بیانیه حماس در محکومیت سفر فوتبالی 
عربستان به فلسطین

ورزش: جنبش حماس فلسطین با انتشــار بیانیه ای حضور تیم ملی فوتبال 
عربستان برای دیدار با فلسطین در رام اهلل را محکوم کرد و مخالفت خود را از حضور 
سعودی ها اعالم کرد.حماس در بیانیه ای خود عنوان کرد: حضور تیم ملی فوتبال 
عربستان برای دیدار با فسلطین در کرانه باختری برای عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی است. رژیم اشغالگر از این حضور می  خواهد به سود خود استفاده 
کند در حالی در مقابل ورزشکاران فلســطینی را به قتل می رساند و می رباید.

استیلی ، ویلموتس  و گل محمدی دور یک میز
ورزش: پیش از مسابقه دوستانه دیروز تیم های امید ایران و شهرخودرو که 
یک بر یک شد، حمید استیلی به همراه ویلموتس با گل محمدی سرمربی 
تیم شهر خودرو دیدار و گفت و گو کردند.  حمید مطهری مربی شهر خودرو 

نیز در این دیدار حضور داشت. 

منهای فوتبال

رقابت ۳00 کشتی گیر در غیاب بنا
ورزش: پس از غیبت غالمرضا محمدی ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد در 
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشــور، این بار نیز محمد بنا به خوزستان 
نرفت تا رقابت های کشــتی فرنگی قهرمانی کشــور بدون حضور سرمربی 
تیم ملی کشتی فرنگی برگزار شود؛ رقابت هایی با حضور ۳00 کشتی گیر از 
سراسر کشور که می توانست سبب شناخت هر چه بیشتر سرمربی تیم ملی با 
وضعیت کشتی گیران حاضر در این رقابت ها شود.حسن رنگرز، مدیر تیم های 
ملی کشتی فرنگی درباره علت غیبت محمد بنا اظهار کرد: نوزاد محمد بنا 
شدیداً دچار بیماری شده بود و شرایط به گونه ای نبود که وی بتواند ناظر این 
رقابت ها باشد. سایر اعضای کمیته فنی ناظر این رقابت ها هستند و سرمربی 

تیم ملی به دلیل بیماری فرزندش تنها غایب کمیته فنی است.

سپاهان قهرمان لیگ برتر دوچرخه  سواری جاده
ورزش: آخرین دوره مسابقات دوچرخه  سواری لیگ برتر کورسی کشور 
صبح دیروز در ماده تایم تریل انفرادی با شــرکت 20 دوچرخه  سوار در 
استان همدان )تویسرکان( برگزار شد. رکابزنان مسیر 1۳ کیلومتری را 
سپری کردند که در پایان نتایج زیر رقم خورد:نفر نخست بهنام آرین از 
تیم فوالد مبارکه سپاهان، نفر دوم محمد رجبلو از تیم پیشگامان کویر 

یزد، نفر سوم حامد عبادی از تیم نیروی هوایی عقاب
در مجموع تیمی نیز فوالد مبارکه ســپاهان با کسب هزار و ۹5 به مقام 
قهرمانی دست یافت، پیشگامان کویر یزد دوم شد و باالبان چابهار نیز در 

رتبه سوم قرار گرفت.

تیم دوبل دارت دختران ایران برنزی شد
ورزش: روز سوم مسابقات جهانی دارت که در شهر کلوژ رومانی برگزار 
می شود، با راهیابی مهرداد سیفی دارتر جوان ایران به فینال و کسب مدال 
ارزشمند برنز تیم دوبل دختران ایران همراه شد.مهرداد سیفی برای کسب 
مدال طالی جهان یکشنبه در فینال نماینده انگلیس را مالقات خواهد 
کرد.اما تیم  دوبل دختران متشکل از فاطمه کریمی و فاطمه صفی با عبور 
از سد جمهوری چک به نیمه نهایی رســید که با شکست از انگلیس به 

عنوان سوم مشترک و مدال با ارزش برنز نایل آمد.

تیراندازان ایران دوشنبه راهی هانوفر می شوند
ورزش: ملی پوشان تفنگ و تپانچه ایران برای حضور در اردوی آمادگی 
دوشنبه راهی هانوفر می شوند.مســابقات آسیایی دوحه آخرین مرحله 
کسب ســهمیه المپیک برای تیراندازان قاره کهن به شمار می رود که از 
12 تا 20 آبان ماه برگزار می شــود. تیراندازان کشورمان نیز برای کسب 

سهمیه های بیشتر در این رقابت ها شرکت خواهند کرد.

صفحه 10   1398/07/20

راى اصالحى
ــه 1397114430002001976  ــماره 139860330002008182 مربوط به پرونده كالس راى ش
آقاى احمد اديبى  مبنى بر صدور سند مالكيت ششدانگ پالك شماره 2/22 فرعى از 2479 اصلى 
واقع در بخش دو قم. پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شده در راى صادره فوق الذكر 

اشتباهاتى به شرح زير صورت گرفته است: 
((راى اصالحى)) 

ــرح زير اصالح مى گردد در  ــده لذا مفاد راى صادر به ش با توجه به اينكه راى هيات تاكنون اجرا نش
راى فوق الذكر پالك -  اصلى تحرير گرديده است كه صحيح آن 2/22 فرعى از 2479 اصلى بخش 
دو قم مى باشد و بقيه مفاد و مندرجات راى  فوق الذكر بقوت خود باقى مى باشد. راى صادره قبلى 

با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشد. (م الف 2027 )9809023
روزنامه گويه و قدس

 رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــرح  ــماره 0748416749 به ش ــنامه ش نظر به اينكه آقاى محمد قربانى فيض آبادى داراى شناس
ــه 980139 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  ــت به كالس دادخواس
داده كه شادروان غالم نبى قربانى فيض آبادى به شناسنامه 0748661735 در تاريخ 1395/9/30 

در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-حنيفه رحمتى با كد ملى 0749493941 فرزند رمضان صادره از تايباد دغارون همسر متوفى
2-محمد قربانى فيض آبادى با كد ملى 0748416749 فرزند غالم نبى صادره از تايباد فرزند متوفى
3-احمد قربانى فيض آبادى با كد ملى 0749390905 فرزند غالم نبى صادره از تايباد فرزند متوفى

4-ثريا قربانى فيض آبادى با كد ملى 0749771313 فرزند غالم نبى صادره از تايباد فرزند متوفى
5-فاطمه قربانى فيض آبادى با كد ملى 0740139517 فرزند غالم نبى صادره از تايباد فرزند متوفى

6-زهرا قربانى فيض آبادى با كد ملى 0749539003 فرزند غالم نبى صادره از تايباد فرزند متوفى
7-كبرى قربانى فيض آبادى با كد ملى 0749363916 فرزند غالم نبى صادره از تايباد فرزند متوفى

8-زيبا قربانى فيض آبادى با كد ملى 0749414375 فرزند غالم نبى صادره از تايباد فرزند متوفى
9-طيبه قربانى فيض آبادى با كد ملى 0749807431 فرزند غالم نبى صادره از تايباد فرزند متوفى

10-سميه قربانى فيض آبادى با كد ملى 0740059981 فرزند غالم نبى صادره از تايباد فرزند متوفى
11-عذرا قربانى فيض آبادى با كد ملى 0748417850 فرزند غالم نبى صادره از تايباد فرزند متوفى

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9809002
تاريخ انتشار : 1398/07/20 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 0749347597 به شرح دادخواست به  ــنامه ش نظر به اينكه خانم مهربانو صوفى داراى شناس
كالسه 980170 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ــخ 1390/2/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود  ــنامه 0748426493 در تاري فاطمه صوفى به شناس

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  ناصر صوفى با كد ملى 0923068627 فرزند حبيب صادره از تايباد برادر متوفى

2- مهربانو صوفى با كد ملى 0749347597 فرزند حبيب صادره از تايباد خواهر متوفى
3- سورى صوفى با كد ملى 0748385002 فرزند حبيب صادره از تايباد خواهر متوفى
4- مهناز صوفى با كد ملى 0748426515 فرزند حبيب صادره از تايباد خواهر متوفى
5- شاهى صوفى با كد ملى 0748406263 فرزند حبيب صادره از تايباد خواهر متوفى
6- نسرين صوفى با كد ملى 0923068678 فرزند حبيب صادره از تايباد خواهر متوفى
7- سميرا صوفى با كد ملى 0923422811 فرزند حبيب صادره از تايباد خواهر متوفى

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9809003
تاريخ انتشار : 1398/07/20 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــرح  ــماره 0748711163 به ش ــنامه ش ــراكتى برآباد داراى شناس ــر به اينكه خانم حنيفه با ش نظ
ــه 980187 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  ــت به كالس دادخواس
داده كه شادروان احمد شيرمحمدى فرزنه ئى به شناسنامه 0748647570 در تاريخ 1398/05/13 

در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  حنيفه باشراكتى برآباد با كد ملى 0748711163 فرزند محمد صادره از تايباد همسر مرحوم

2- محمد شيرمحمدى فرزنه ئى با كد ملى 0740593773 فرزند احمد صادره از تايباد فرزند مرحوم
3- مصطفى شيرمحمدى فرزنه ئى با كد ملى 0740980319 فرزند احمد صادره از تايباد فرزند مرحوم

4- آرزو شيرمحمدى فرزنه ئى با كد ملى 0740340697 فرزند احمد صادره از تايباد فرزند مرحوم

5- رضوان شيرمحمدى فرزنه ئى با كد ملى 0740426990 فرزند احمد صادره از تايباد فرزند مرحوم
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9809005
تاريخ انتشار : 1398/07/20 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــرح  ــماره 0749525770 به ش ــنامه ش ــر به اينكه آقاى عبدالحميد رحمتى قومى داراى شناس نظ
ــه 980112 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  ــت به كالس دادخواس
ــنامه 0749431091 در تاريخ 1392/11/8 در  ــادروان رمضان رحمتى قومى به شناس داده كه ش

اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  عبدالحميد رحمتى قومى با كد ملى 0749525770 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى

2- عبداله رحمتى قومى با كد ملى 0748671714 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى
3- احمد رحمتى قومى با كد ملى 0748546278 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى
4- رقيه رحمتى قومى با كد ملى 0749512261 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى

5- زريفه رحمتى قومى با كد ملى 0748671722 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى
6- شمسى رحمتى قومى با كد ملى 0749541369 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى

7- خديجه رحمتى با كد ملى 0749506199 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى
8- حنيفه رحمتى با كد ملى------شماره شناسنامه 6 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9809007
تاريخ انتشار : 1398/07/20 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به متهم
شماره پرونده: 9809987570100957

شماره بايگانى: 980857
ــدادادى فرزند  ــكايت راضيه خ ــب ش ــه 980857 آقاى اكبر زارع فرزند على حس ــده كالس در پرون
محمدرضا متهم است به ممانعت از حق مالقات فرزند مشترك و با عنايت به گزارش واصله مبنى بر 
ــابى در  ــيله به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دفاع از اتهام انتس مجهول المكان بودن متهم، بدين وس
جلسه رسيدگى مورخه 1398/9/2 ساعت 9 صبح در دادگاه عمومى باخرز حاضر گردد در غير اين 
صورت غياباً رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد گرديد. مراتب در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى 

كيفرى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد.  9808972
قاضى شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان باخرز-اسحاق كارگر

حصر وراثت
ــر اسدى بخواسته حصر وراثت  ــدى اقدام به طرح دعوى بطرفيت ورثه مرحوم ياس آقاى عليرضا اس
نموده و چنين اظهار مى دارد كه آن مرحوم در مورخه 98/5/21 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده 
ــدى متولد 50/6/20 به ش ملى 0748827293 پدر  و ورثه حين الفوتش عبارتند از: 1. عليرضا اس
ــدى متولد 53/6/20 به ش ملى 0748827188 مادر متوفى مى باشند و بجز  متوفى 2. خديجه اس
ــار درج آگهى  ــى ندارد لذا مراتب فوق طى يك مرحله در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــا وارث اينه
شده تا هر كس نسبت به آن مرحوم ادعايى داشته و يا وصيت نامه اى دارد ظرف مدت يك ماه پس 
ــر اين آگهى به شوراى حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه گواهى برابر مقررات قانونى و قضايى  از نش

صادر خواهد شد. 9808974
دبير ح2 شوراى حل اختالف باخرز- خدادادى 

پرونده كالسه9809985199600436
 شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان باخرز تصميم نهايى شماره 9809975199601224 

خواهان: خانم راضيه ابراهيمى گور بندى فرزند عليجان به نشانى استان خراسان رضوى – شهرستان 
تربت جام – شهر تربت جام – مسكن مهر مجتمع دانش بلوك8واحد5 

ــان رضوى –  ــتان خراس ــانى اس ــائى فرزند محمد على به نش خوانده: آقاى امير رضا باغ جرى بقس
شهرستان مشهد- مشهد – جاده كالت بلوار بهمن16/13 پالك 71

خواسته: حضانت
(راى اصالحى دادگاه)

ــته اصالح  ــت خواهان خانم راضيه ابراهيمى گور بندى فرزند عليجان به خواس در خصوص در خواس
ــد و در  ــى محتويات پرونده و توجها با اينكه نام خوانده امير رضا مى باش نام خوانده . دادگاه بابررس
ــده لذا دادگاه مستندا به ماده309 قانون آئين دادرسى مدنى در  ــتباها حميد رضا قيد ش دادنامه اش
ــت راى اصلى  ــليم رو نوش ــطر اول دادنامه نام حميد راحذف و نام امير را جايگزين مى نمايد. تس س

بدون رونوشت راى تصحيحى ممنوع است.9808983
اسحاق كارگر-رئيس شعبه اول دادگاه عمومى باخرز

پروده كالسه9809985199600436
 شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان باخرز تصميم نهايى شماره 9809975199601179 

خواهان: خانم راضيه ابراهيمى گور بندى فرزند عليجان به نشانى استان خراسان رضوى – شهرستان 
تربت جام – شهر تربت جام – مسكن مهر مجتمع دانش بلوك 8 واحد 5 

ــان رضوى –  ــتان خراس ــانى اس ــانى فرزند محمد على به نش ــده : آقاى عثمان باغ جرى بقس خوان
شهرستان مشهد – مشهد – جاده كالت بلوار بهمن16/13 پالك71 

خواسته : حضانت
(راى دادگاه)

ــان راضيه ابراهيمى فرزند عليجان به طرفيت خوانده حميد رضا باغ جرى  ــوص دعوى خواه در خص
ــته حضانت فرزند مشترك بنام شيده باغ جرى بقسائى 8 ساله  ــائى قرزند محمد على به خواس بقس
ــت تقديمى اظهار داشته است اينجانب همسر شرعى و قانونى  ــرح كه خواهان در دادخواس بدين ش
ــده نظر به اينكه  ــترك نش خوانده بوده ام كه به علت عدم تفاهم اخالقى حاضر به ادامه زندگى مش
ــد و نامبرده بدون اطالع اقدام به  ــيده 8 ساله هم اكنون با اينجانب مى باش ــترك بنام ش فرزند مش
ترك محل نموده و صالحيت نگهدارى و سرپرستى فرزندم را ندارد. لذا تقاضاى صدور حكم حضانت 
فرزندم را دارم . خوانده على رغم ابالغ وقت رسيدگى از طريق جرايد كثيراالنتشار در جلسه دادگاه 
حاضر نشده اليحه اى هم ارسال نكرده ايراد و دفاعى هم به عمل نياورده لذا با وصف مذكور دادگاه 
ــون مدنى حضانت دائمى فرزند  ــتندا به تبصره ماده 1169 قان ــته و مس دعوى خواهان را وارد دانس
ــائى را به خواهان واگذار مى نمايد. خوانده در صورت تمايل مى  ــترك بنام شيده باغ جرى بقس مش
ــنبه تا ظهر روز جمعه فرزندش  ــاعت از ظهر روز پنج ش تواند هر هفته يك نوبت براى مدت24 س
ــالغ واقعى قابل واخواهى در اين  ــت روز پس از اب ــات نمايد . راى صادره غيابى و ظرف بيس را مالق
ــتان خراسان رضوى  ــت روز ديگر قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر اس دادگاه و ظرف بيس

مى باشد.9808997
اسحاق كارگر 

رئيس شعبه اول دادگاه عمومى باخرز

آگهى
محكوم عليه : عثمان باغ جرى بفائى فرزند محمد على مجهول المكان

محكوم له : راضيه ابراهيمى گور بندى فرزند عليجان ساكن باخرز ميدان امام حسين جنب آرايشگاه 
ــوراى حل اختالف باخرز  ــماره451 مورخه97,10,18 صادره ازحوزه دو ش صدف بموجب دادنامه ش
ــت، از پرداخت ده ميليون تومان بابت مهريه به نرخ روز در حق محكوم له  محكوم عليه محكوم اس
ــه بموجب اين آگهى اعالم  ــر دولتى در حق صندوق دولت فلذا  به محكوم علي ــت نيم عش و پرداخ
ــر اين آگهى با حضور در شوراى حل اختالف باخرز واقع در  مى گردد ظرف مدت10 روز پس از نش
بلوار امام خمينى مفاد اجرائيه را به موقع به اجرا گذاشته و در غير اينصورت برابر مقررات قانونى و 

قضايى اقدام خواهد شد.9808998
دبير ح 2شوراى حل اختالف باخرز

خدادادى

پرونده كالسه9809985199600164 
شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان باخرز تصميم نهايى شماره 9809975199600992 

ــتان خراسان رضوى – شهرستان  ــانى اس ــا به  نش خواهان: خانم ليال پيامى گوربندى فرزند دل آس
باخرز – شهر باخرز – ميدان امام حسين

خوانده : آقاى محمد جان گوربندى فرزند موسى به نشانى مجهول المكان
خواسته: ثبت واقعه طالق

(راى دادگاه)
ــت خوانده محمد جان  ــا به طرفي ــان ليال پيامى گوربندى فرزند دل آس ــوص دعوى خواه در خص
ــى به خواسته اثبات و الزام خوانده به ثبت واقعه طالق بدين شرح كه خواهان  گوربندى فرزند موس
ــرعى و قانونى خوانده بوده ام كه در  ــته است. اينجانب همسر ش ــت تقديمى اظهار داش در دادخواس
ــده اينجانب را در منزل وفق مذهب  ــگى وى در امدم نظر به اينكه خوان ــخ1352 به عقد هميش تاري
ــت و عليرغم تذكرات مكرر از ثبت واقعه طالق امتناع مى ورزد. تقاضاى  حنفى طالق ثالثه داده اس
ــى از طريق جرايد  ــته را دارم. خواند على رغم ابالغ وقت دادرس ــتون خواس ــرح س ــيدگى به ش رس
ــال نكرده است. ايراد و دفاعى هم به  ــه دادگاه حاضر نشده اليحه اى هم ارس ــار در جلس كثيراالنتش
عمل نياورده و دعوى خواهان مصون از هر گونه ايراد و تعرضى باقى مانده است.لذا با وصف مذكور 
دادگاه دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد198 قانون آئين دادرسى مدنى 
ــات واقعه طالق از نوع ثالثه حكم بر الزام  ــون حمايت از خانواده مصوب91 ضمن اثب ــاده 20 قان و م
ــور صادر و اعالم ميگردد. راى صادره  ــمى طالق كش خوانده به ثبت واقعه طالق در يكى از دفاتر رس
ــت روز ديگر  ــت روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف بيس غيابى و ظرف بيس

قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوى مى باشد.9808999
اسحاق كاركر-رئيس شعبه اول دادگاه عمومى باخرز

شماره پرونده: 139704013052000064/1
شماره بايگانى پرونده: 9700067

شماره آگهى ابالغيه: 139803813052000416
تاريخ صدور: 1398/7/14

آگهى
ــته كريملو قيم آقاى عادل جهانديده بدهكار پرونده اجرايى 9700067 ابالغ  ــيله به خانم فرش بدين وس

مى گردد.
الف- در موضوع پرونده كالسه 9700067 له امينه پيرى مياوقى و عليه شما و پيرو اجرائيه ارسالى 
ــتانكار و برابر آيين نامه الحاق يك تبصره به ماده  ــيله اخطار مى گردد طبق درخواست بس بدين وس
ــماره 7922  ــند نكاحيه ش 1082 قانون مدنى ميزان يك كيلو طالى 18 عيار مهريه مندرج در س
تنظيمى در دفترخانه ازدواج شماره 43 شهر اروميه به مبلغ 4/554/700/000 ريال محاسبه گرديد 

كه مراتب بدين وسيله به شما ابالغ مى گردد.
ــه 97/24218 مورخ  ــورت جلس ــر ص ــه 9700067، براب ــى كالس ــده اجراي ــوص پرون ب- در خص
1397/7/24 سهام شركت زين دشت- سهامى خاص در پرونده 9604915 با پرونده مهريه مشترك 
ــت طلبكار مازاد سهام مزبور در پرونده مهريه بازداشت شده است و طبق  ــند و برابر درخواس مى باش
ــى گرديده، لذا چنانچه به  ــمى جمعاً به مبلغ 11/065/667/616 ريال ارزياب ــناس رس نظريه كارش
مبلغ ارزيابى اموال معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين 
ــناس تجديدنظر به مبلغ 4/000/000 ريال به دفتر  ــتمزد كارش اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس
اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس 

تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
ج- در خصوص پرونده اجرايى كالسه 9700067 سهام مرحوم نادر جهانديده فرزند احمد از شركت 
ــى 9604915 توقيف، و به موجب  ــماره ثبت 2230 در قبال بدهى پرونده اجراي ــت به ش زين دش
گزارش كارشناس رسمى دادگسترى سهام بدهكار به مبلغ 15/215/624/000 ريال (پانزده ميليارد 
ــت. اعتراض  ــت و چهار هزار ريال) ارزيابى گرديده اس ــصد و بيس ــت و پانزده ميليون و شش و دويس
ــتمزد  ــالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس ــدت پنج روز از تاريخ اب ــى خود را ظرف م كتب
ــناس تجديدنظر به مبلغ 4/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى  كارش
ــناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد  ــتمزد كارش كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس

شد. آ-9809029  م.الف148

شماره پرونده: 1/139604013052004623
شماره بايگانى پرونده: 9604915

شماره ابالغيه: 139805113052006419
تاريخ صدور: 1398/7/14

آگهى
ــود كه  ــته كريملو فرزند (قيم آقاى عادل جهانديده) اطالع داده مى ش ــيله به خانم فرش به اين وس
ــادر جهانديده فرزند  ــهام مرحوم ن ــه 9604915 و 9700067، س در خصوص پرونده اجرايى كالس
ــده اجرايى 9604915 و  ــت 2230 در قبال بدهى پرون ــماره ثب ــت به ش ــركت زين دش احمد از ش
ــناس رسمى دادگسترى سهام بدهكار به مبلغ  پرونده 9700067 توقيف، و به موجب گزارش كارش
15/215/624/000 ريال (پانزده ميليارد و دويست و پانزده ميليون و ششصد و بيست و چهار هزار 
ــيد، اعتراض كتبى  ــت. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى اموال معترض مى باش ريال) ارزيابى گرديده اس
ــناس  ــتمزد كارش خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس
ــاً به اعتراضى كه  ــليم نماييد. ضمن ــغ 12/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تس ــر به مبل تجديدنظ
ــتمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.  خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس

آ-9809031     م.الف149
كفيل اداره اجراى اسناد رسمى اروميه- پريسا گهرنژاد

شماره پرونده: 139704006092000777/1
شماره بايگانى پرونده: 9701147

شماره ابالغيه: 139805106092011657
تاريخ صدور: 1398/7/16

اخطار ماده 101 اموال غيرمنقول
ــيرجانى نام پدر: سعيد تاريخ  ــعيد گلزار سيرجانى (مسعود گلزار س ــيله به ورثه مرحوم س بدين وس
ــنامه: 0924468211- اميررضا  ــماره شناس ــى: 0924468211 ش ــماره مل تولد: 1377/5/17 ش
گلزارسيرجانى نام پدر: سعيد تاريخ تولد: 1389/7/20 شماره ملى: 0980149223 شماره شناسنامه: 
ــماره  ــيرجانى نام پدر: عباس تاريخ تولد: 1315/12/1 ش 0980149223 ولى قهرى «اصغر گلذارس
ــيرجانى نام پدر: عباس تاريخ  ــنامه: 35956» - اصغر گلذارس ــماره شناس ملى: 0932728863 ش
ــنامه: 35956- عزت شاكرى منش  ــماره ملى: 0932728863 شماره شناس تولد: 1315/12/1 ش
نام پدر: على تاريخ تولد: 1328/3/2 شماره ملى: 0932832946 شماره شناسنامه 46364-) ابالغ 
ــود در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق، به موجب گزارش مورخ 98/7/7 كارشناس رسمى  مى ش
ــت، پالك ثبتى فرعى 2285 از پالك اصلى 187 در بخش 10  ــرح تصوير پيوس ــترى به ش دادگس
ــذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور  ــهد به مبلغ 7/350/000/000 ريال ارزيابى گرديده، ل مش
ــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار اين آگهى به ضميمه  معترض مى باش
ــليم  ــغ 6/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تس ــناس تجديدنظر به مبل ــتمزد كارش فيش بانكى دس
نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ-9809032          م.الف150
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

صفحه 11   1398/07/20

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــتناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد  ــعلى ميرمحرابى باس نظر به اينكه آقاى عباس
ــت سند  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس جهت دريافت س
ــماره پالك 23059 فرعى از 232 اصلى  ــدانگ اعيان يكباب منزل و مغازه به ش مالكيت شش
ــهل انگارى مفقود گرديده است با  ــد به علت س ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش بخش 9 مش
ــماره ثبت 146679 دفتر 737  ــد مالكيت نامبرده در ذيل ش ــى دفتر امالك، معلوم ش بررس
ــماره چاپى 103447 صادر  ــند به ش ــعلى ميرمحرابى ثبت و س صفحه 74 به نام آقاى عباس

گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد...
لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس 
نسبت به ملك مورد آگهى معاملهاى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، 
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند  بايس
ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول  ــند معامله رس مالكيت يا س
ــمى  ــندمعامله رس ــند مالكيت يا س اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9809034
آ-9809034    م.الف152

كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- عباس جهانى فر

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت  ــتناد 2 برگ فرم استش نظر به اينكه آقاى على رمضانى باس
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت 
ششدانگ اعيان يك باب خانه به شماره پالك 6474 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مشهد كه 
ــت. با بررسى دفتر امالك،  ــهالنگارى مفقود گرديده اس ــد به علت س متعلق به نامبرده ميباش
ــد مالكيت نامبرده در ذيل شماره دفتر الكترونيك 139820306003010078 بنام  معلوم ش
ــند به شماره چاپى 110464 الف98 صادر گرديده است. دفتر امالك  على رمضانى ثبت و س

بيش از اين حكايتى ندارد...
لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس 
نسبت به ملك مورد آگهى معاملهاى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، 
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند  بايس
ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول  ــند معامله رس مالكيت يا س
ــمى  ــندمعامله رس ــند مالكيت يا س اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9809035
آ-9809035     م.الف153

كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- عباس جهانى فر

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
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــه قانون تعيي ــاده 13 آئين نام ــاده 3 قانون و م ــوع م ــى موض آگه
ــند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002508ـ  1398/07/01   ــاختمانهاى فاقد س س
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى كهرمى 
ــماره ملى 6529930949 نسبت به  ــنامه 8صادره از قائن و ش ــين بشماره شناس ــاهرخت فرزند حس ش
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 102/5 مترمربع قسمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از  شش
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــبحان انورى محرز گرديده اس محل مالكيت اقاى س
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــت خود را به مراجع قضايى  ــليم اعتراض،دادخواس ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــم نمايند. بديهى اس تقدي

مالكيت صادر خواهد شد.9808399
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/06           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/20

على فضلى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــاده 3 قانون و م ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001002301 ـ 1398/05/28   ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى ش و س
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــوع قان ــت اول / دوم  موض هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  ــمى مس رس
ــماره 0652228951 نسبت به ششدانگ يكباب منزل  مسكونى  ــعى  فرزند دبيح اله و ش على واس
به مساحت 298/88  مترمربع قسمتى ازپالك 117 فرعى از 46  ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل 

مالكيت حاجى محمد حسين پور محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين  ــته باش اعتراضى داش
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به  اداره تس
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808331
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/20

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى و اراضى و  ــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكلي ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه
ــماره 139860306007000432 - 98,6,25  هيئت  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى ش س
ــاختمانهاى فاقد  ــه 92,101  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س اول / دوم كالس
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى شركت 
ــاحت 135,7 متر مربع  ــاختمان به  مس توليدى خوراك دام صنعتى بامزه صادره از در يك باب س
ــهد  ــان رضوى بخش 13مش ــده از  واقع در خراس پالك  فرعى از 941 - اصلى مفروز  و مجزى ش
ــنى محرز  گرديده است. لذا به منظور اطالع  ــمى آقاى غالمرضا خواجه حس خريدارى از مالك رس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه 
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9808327
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/20
سيد مجتبى جواد زاده

 رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

آگهى مزايده مورد وثيقه پرونده اجرايى كالسه 9600064
ــازمان تعاونى  ــه9600064و9800026 اجرايى ثبت زبرخان س بموجب پرونده اجرايى كالس
ــماره هاى567276- ــتناد چندين  فقره چك به ش ــان رضوى  باس ــتايى استان خرا س روس
ــاورزى  ــينا و كش 70الى567279-70و567297-70الى567300-70 بانك هاى صادرات س
ــك  ــاى 1061/358607و1061/358608و1061/359248و1061/359349بان ــماره ه وش
ــه مزبور به مبلغ 448/811/633/ 82 ريال هشتاد  ــارگادو كشاورزى اجرائيه اى  به كالس پاس
ــى و  ــصد و س ــتصد و يازده هزار و شش ــت ميليون و هش و دو ميلياردوچهارصد و چهل و هش
سه ريال و مبلغ 412/244/058ريال چهارصد ودوازده ميليون و دويست وچهل و چهار هزار 
ــركت صنايع غذايى پالود پارسيان و سيد رضا  ــراجرايى عليه ش ــت ريال نيمعش وپنجاه و هش
ــب در خواست بستانكار  ــيد آبادى صادر كه پس از ابالغ اجرائيه وطى مراحل قانونى حس رش
ــتگاه كانتينيوس توليد كره خوراكى ساخت شركت كشور  ــرح ذيل: يك دس اموال منقول بش
ــماره اموال 457000جهت تبديل خامه  آلمان مدل5000budوسريال توليد 1676931وش
ــط  ــن و ملحقات مرتبط در وضعيت خاموش و كار كرده توس ــره حيوانى با ظرفيت 5 ت ــه ك ب
كارشناس رسمى به مبلغ هشتاد و هشت ميليلرد و نهصد ميليون ريال ارزيابى گرديد كه پس 
ــه مزايده در روزشنبه مورخه 1398/08/11 از ساعت 9الى12ظهردر  از قطعيت ارزيابى جلس
محل شركت صنايع غذايى پالود پارسيان با حضور مسئولين اجرا و نماينده مقام قضائى بخش 
زبرخان تشكيل ميگردد و مبلغ مزايده از هشتاد و هشت ميليارد و نهصد ميليون ريال شروع 
ــد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى  ــمت پيشنهادى واگذار خواهد ش و به باالترين قس
گردد. مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرر برگزار خواهد شد نيمعشر 
ــده  ــده يا نش اجرايى وحق حراج و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش

باشد به عهده برنده مزايده خواهد بود.آ9809038انتشار: 20مهر
سيد حسن پورموسوى - رييس ثبت اسناد و امالك زبرخان

آگهى تحديدحدوداختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

ــر گرديده اينك  پيروآگهى تحديدحدود قبلى كه به موجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش
ــتندبه ماده مذكور وماده61آيين نامه قانون ثبت تحديدحدود  ــب درخواست واصله مس برحس
ــبزوار حوزه ثبتى اين واحد بشرح زير ميباشد:بخش  ــمت از امالك واقع در بخش يك س يكقس

يك سبزوار-پالك522-اصلى
ششدانگ پالك يك فرعى-هادى جوادى شانديز فرزند اصغر و غيره 

تاريخ تحديد: دوشنبه 1398/08/20 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 
ــماره هاى فوق الذكر  ــه موجب ماده14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورين ش لذاب
ــيله اين اگهى اخطار ميگرددكه  درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانيد.چنانچه  بوس
ــندمطابق ماده15قانون  هريك ازصاحبان امالك يانماينده قانونى آنهادرموقع مقررحاضرنباش
ــدواعتراضات  ــن تحديدخواهدش ــده ازطرف مجاوري ــى باحدوداظهارش ــك موردآگه مزبورمل
ــه درموقع مقررحاضرنبوده  ــوق ارتفاقى ونيزصاحبان امالك ك ــبت به حدودوحق مجاورين نس
ــدودراجراى  اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاريخ تحديدحدودپذيرفته خواهدش
ــت  ــده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس ــده قانون تعيين تكليف پرون ــاده واح تبصره2م
ــراض خودرابه مرجع  ــت اعت ــرف يكماه دادخواس ــه اداره ثبت ظ ــليم اعتراض ب ــخ تس ازتاري
ــليم نمايند.(م الف  ــالح قضايى تقديم وگواهى الزم ازمرجع مذكوراخذ وبه اين اداره تس ذيص

9809039(98/100/3066
تاريخ انتشار: شنبه 1398/07/20

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

رونوشت نظريه آگهى حصروراثت
خانم مهرانگيزعالى داعى داراى شناسنامه شماره 2163 به شرح دادخواست به كالسه 510/98 
ــادروان صغرا  ــت نموده وچنين توضيح داده كه ش ــت گواهى حصروراث ازاين دادگاه درخواس
ــگاه دائمى خودرا به درود زندگى گفته  ــنامه168درتاريخ86/5/26 اقامت پورنصرخاكباز بشناس
ــوق الذكرخانم نام : مهرانگيزعالى  ــت به 1.متقاضى ف ــه حين الفوت آن مرحوم منحصراس ورث
داعى نام پدر: يداله شماره شناسنامه 2163* 2. معصومه عالى داعى ش ش3509 ت ت1340 
ــادره ازورامين فرزند متوفى3. گودرزعالى داعى ش ش7 ت ت1339صادره ازورامين فرزند  ص
متوفى فرزند متوفى //  اينجانب با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوررا يكمرتبه آگهى 
ــى اعتراضى دارد وياوصيت نامه ازمتوفى دارا باشد ازتاريخ نشرآگهى ظرف  مى نمايد تاهركس

يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.311/م الف آ9809051
رييس حوزه اول شوراى حل اختالف شهرستان ورامين شهرجوادآباد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــاع ازششدانگ يك قطعه زمين به  ــنى اصالتا مالك مقدار103دانگ مش آقاى ابوالفضل جوش
مساحت965مترمربع باستسناى بهاى ثمنيه اعيانى قطعه نهم تفكيكى به پالك ثبتى246فرعى 
ــند مالكيت آن ذيل ثبت137834صفحه473  از12 اصلى واقع دربهنام پازوكى ورامين كه س
دفتر432بشماره چاپى963667بنام ابوالفضل جوشنى صادروتسليم شده است سپس نامبرده 
ــت وذيل آن طى شماره شناسه 139 ــهود رسيده اس ــهاديه كه بامضاء ش باارائه دوبرگ استش

802151802000271مورخ98/7/7توسط دفترخانه22 ورامين گواهى امضاءگرديده مدعى 
ــت كه اصل سند مالكيت بعلت جابجايى مفقود گرديده است وتقاضاى سند مالكيت ملك  اس
ــتنادماده120آيين نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهى مى  ــورران موده اند لذا مراتب باس مذك
ــتن سند مالكيت نزد خود  ــى مدعى انجام معامله نسبت ويادراختيارداش ــود تاچنانچه كس ش
ــند  ظرف مدت 10روزازانتشاراين آگهى به اين منطقه مراجعه و اعتراض خودرا ضمن  ميباش
ــت دراين صورت پس ازتنظيم صورت مجلس  ــند مالكيت اقدام نمايد بديهى اس ارائه اصل س
ــد وصدور المثنى سند مالكيت منوط به  ــترد خواهد ش ــند مالكيت به ارائه كننده مس اصل س
ــه دادنامه ازمراجع ذيصالح قضايى خواهد وپس ازانقضاءمدت مذكوروعدم هرگونه اعتراض  ارائ
اين منطقه نسبت بصدور المثنى سند مالكيت اقدام خواهد نمود به اين اداره ارائه ورسيد اخذ 
نمايند بديهى است در صورت عدم اعتراض درمدت قانونى طبق مقررات سند مالكيت المثنى 

بنام متقاضى صادرميگردد482/م الف  آ9809051
// رونوشت به:ستاد اجرائى فرمان امام(ره)

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى فقدان سند مالكيت
محمد ميرزايى بااعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى 
امضاءشده ذيل شماره يكتا139802153790000489 وشماره ترتيب21318 مورخ98/7/11 
ــوا و طى درخواست وارده1398856010460004396مورخ  دفتراسناد رسمى شماره6 پيش
ــه مراتب دراجراى  ــت ك ــند مالكيت تك برگى رانموده اس 98/7/10تقاضاى صدورالمثنى س
ــام خانوادگى : محمد  ــام ون ــرح زيرآگهى ميگردد 1. ن ــون ثبت بش ــه قان ــن نام ماده120آيي
ــماره پالك : 2817فرعى  ــتگاه آپارتمان3. ش ــدانگ يك دس ميرزايى2. ميزان مالكيت : شش
ــوخته 5. علت ازبين  ــوع: دربخش بهنام س ــروزاز پالك67 * 4. محل وق ــى مف از282* اصل
ــتگاه  ــدانگ يك دس ــدن به دليل جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت : شش رفتن : مفقود ش
ــى قطعه5تفكيكى بانضمام  ــاحت67/26مترمربع واقع درطبقه دوم ضلع غرب ــان به مس آپارتم
ــماره 5وانبارى قطعه5تفكيكى ذيل ثبت85850 دفتر216صفحه256بنام شركت  پاركينگ ش
ــماره چاپى073506 صادرگرديده است وبموجب سند  ــندبه ش ــعه پارس ثبت وس ابداع توس
ــماره10109مورخ91/9/21دفترخانه671تهران تمامى مورد ثبت به محمد ميرزايى  قطعى ش
ــند 10110مورخ21 /1391/9دفترخانه 671تهران دررهن  ــت وبموجب س منتقل گرديده اس
ــكن شعبه شهدا قرارگرفت لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكرو  بانك مس

ــت صدورسند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى  درخواس
ــده يامدعى وجود اصل سند مالكيت  ــم اين آگهى ذكرنش ــمت شش معامله اى كرده كه درقس
ــد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا  نزد خود مى باش
ــليم نمايد  ــند معامله تس ــند مالكيت ياس ــه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل س مراجع
ــند  ــند مالكيت ياس ــد ويادرصورت اعتراض اصل س وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس
ــبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر  ــود اداره ثبت نس معامله ارائه نش
ــليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه  وبه متقاضى تس

فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 194م/ الف   آ9809051
 ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

 آگهى فقدان سند مالكيت
ــند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استشهاديه  ــدن س ــيف آزاد بااعالم مفقود ش نورا... س
ــماره ترتيب12999  ــا 13980215379000210 وش ــماره يكت ــده ذيل ش گواهى امضاءش
ــوا و طى درخواست وارده139885601046 ــناد رسمى شماره1 پيش مورخ98/6/12 دفتراس

ــت كه  ــند مالكيت تك برگى رانموده اس 0003866ومورخ98/6/17 تقاضاى صدورالمثنى س
ــرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ونام خانوادگى  مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش
ــدانگ عرصه واعيان زمين3.  ــاع ازشش ــه دانگ مش ــيف آزاد 2. ميزان مالكيت : س : نورا... س
ــالك50 * 4. محل وقوع: دربخش بهنام  ــماره پالك : 194فرعى از143* اصلى مفروزاز پ ش
ــى 6. خالصه وضعيت مالكيت :  ــدن به دليل جابجاي ــوخته 5. علت ازبين رفتن : مفقود ش س
ــاحت302/50 مترمربع قطعه113واقع درذيل  ــه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعيان مس س
ــيف آزاد ثبت وسند بشماره  ثبت دفترالكترونيكى 1398203010460001188بنام نورا... س
ــند مالكيت ملك فوق  ــت لذاباتوجه به اعالم فقدان س ــى846993ب97 صادرگرديده اس چاپ
ــبت به ملك  ــند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نس ــت صدورس الذكرو درخواس
ــمت ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند  موردآگهى معامله اى كرده كه درقس
ــنادو  ــاراين آگهى به اداره ثبت اس ــد ظرف مدت ده روزپس ازانتش مالكيت نزد خود مى باش
امالك پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند معامله تسليم 
نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ويادرصورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند 
ــبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر  ــود اداره ثبت نس معامله ارائه نش
ــليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه  وبه متقاضى تس

فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 193م/ الف   آ9809051
 ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

شماره مزايده: 139804306220000022
تاريخ ثبت: 1398/5/28

تاريخ واقعى انجام مزايده:
وضعيت: تأييد شده
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول (خودرو) شماره پرونده 9800107
ــند ازدواج  ــتناد س ــماره ملى 0943725984 به اس ــين ش ــكى فرزند حس خانم منصوره مش
ــه 139804006092000640 در قبال  ــورخ 1374/3/23 اجرائيه اى تحت كالس 10380 م
ــين  ــال 1374) عليه غالمحس ــال (مبلغ 10/000/000 ريال در س ــغ 392/474/761 ري مبل
ــماره ملى 4879741612 صادر نمود كه پس از ابالغ اجرائيه در  ــى فرزند محمد به ش عباس
ــه و طى مراحل قانونى مقرر در آيين نامه اجراى  ــه 1398/3/9 از طريق درج در روزنام مورخ
ــتانكار مبنى بر توقيف و ارزيابى و مزايده يك  ــمى الزم االجرا كه حسب تقاضاى بس مفاد رس
ــوارى پژو پارس رنگ نقره اى دوگانه سوز (بدون منبع گاز) نقره اى- مدل  ــتگاه اتومبيل س دس
ــمت چپ صافكارى و  ــران 36 در بازديد ظاهرى گلگير جلو س ــالك 88 و 131 اي 1389- پ
بازسازى شده- چراغ كوچك راهنما روى گلگير جلو سمت چپ شكسته- دورتادور روى بدنه 
خط و خش- سپر جلو و عقب شكسته- جلو كاپوت آسيب ديده و بازسازى شده و رنگ دارد. 
ــته داراى دو عدد باند و  ــدوق عقب رنگ دارد چراغ خطر عقب (هر دو چراغ) شكس درب صن
صندلى ها بدون روكش و جلو داشبورد مناسب و وضعيت فنى موتورى گيربكس در حد مدل 
ــتيك با عمر مفيد 50 درصد كارايى و فاقد بيمه نامه بدنه و مدت اعتبار  و داراى 4 حلقه الس
ــخص نبود با توجه به موارد فوق و با معايب ذكر شده به گزارش  ــخص ثالث مش بيمه نامه ش
كارشناس رسمى قيمت پايه خودرو مبلغ 390/000/000 ريال ارزيابى گرديده است لذا مورد 
مزايده در روز شنبه 1398/8/11 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل جاده شانديز مدرس 
29 محل پاركينگ شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار مى گردد حقوق دولتى و حق 
ــد. ساير هزينه هاى قانونى متعلقه و نيز بدهى مالياتى و  مزايده طبق مقررات وصول خواهد ش
عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد 

برعهده برنده مزايده مى باشد. آ-9809033   م.الف151
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد
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فرهنگ و هنر

خبر

»روابط خانوادگی« به الیپزیک رسید
مســتند بلنــد »روابط 
خانوادگی« ساخته ناصر 
ضمیری به بخش مســابقه اصلی 
فیلم های بلنِد شــصت و دومین 
جشــنواره بین المللی مســتند و 
انیمیشن الیپزیک آلمان راه یافت. 

این فیلم که محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است، تنها اثر 
ایرانی حاضر در بخش فیلم های بلند مستند این جشنواره باسابقه و مهم است 

که با 10 فیلم دیگر از سراسر جهان رقابت می کند.
»ناصر ضمیری« فیلمساز خراسانی سینمای ایران، ساخت آثار سینمایی کوتاه 
و مستند را در کارنامه خود دارد که آثارش تاکنون در جشنواره های بسیاری 
در جهان به نمایش درآمده و جوایز متعددی را نیز کسب کرده اند. وی این 
بار با مستند بلند »روابط خانوادگی« در یک رویداد جهانی و معتبر حضور 
خواهد داشت. وی به خبرنگار ما گفت، به زودی به همراه ندا اسدی، تدوینگر 
و پژوهشگر فیلم، برای نمایش و نقد و بررسی »روابط خانوادگی« در جشنواره 
الیپزیک حضور خواهند داشت. شصت و دومین جشنواره بین المللی الیپزیک 

از 6 تا 12 آبان در شهر الیپزیک آلمان برگزار می شود.
تهیه کننده و کارگردان روابط خانوادگی ناصر ضمیری است. پژوهشگری و 
تدوین را ندا اســدی انجام داده است. مسئولیت نور و تصویر را هم ضمیری 

داشته و معین اسدی صدابردار آن بوده است. 

در آستانه اربعین حسینی و با همت اداره کل کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی و انتشارات به نشر

 »به سفارش مادرم« با حضور نویسنده 
معرفی و خوانش می شود

فرهنــگ و هنــر: مدیرکل 
خراســان  عمومی  کتابخانه های 
رضــوی گفت: نشســت معرفی 
و خوانــش کتاب »به ســفارش 
مــادرم« روایت هایــی خــاص از 
پیاده روی اربعین حسینی، به همت 

اداره کل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی و انتشارات به نشر، با حضور 
احسان حسینی نسب، نویسنده این اثر فردا به میزبانی کتابخانه مرکزی امام 

خمینی)قدس سره( مشهد برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی به نشــر، حجت االسالم علی اکبر سبزیان در این 
زمینه اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن اربعین سرور و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع(، اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، نشست 
معرفی و خوانش کتاب »به ســفارش مادرم« -که توســط انتشارات به نشر 

منتشر شده - را برگزار می کند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در ادامه افزود: نشست معرفی 
و خوانش کتاب »به ســفارش مادرم« شنبه بیستم مهر ساعت 9 صبح در 
کتابخانه مرکزی امام خمینی)قدس ســره( مشهد واقع در بولوار هفت تیر- 

میدان هشتم شهریور برگزار می شود.
وی متذکر شد: »به سفارش مادرم« به قلم احسان حسینی نسب بیست و 
ســه روایت از مأموریتی خانوادگی در عراق را بازگو می کند که با مجموعه 
تصاویری مســتند از مراســم پیاده روی اربعینی حسینی از دریچه دوربین 
رامزی، عبدالمجید قوامی، روح اهلل خسروی و شهره بهرامی ثبت شده است.

حجت االسالم سبزیان تصریح کرد: تصاویر این اثر شامل بخشی از عکس های 
مفهومی و هنری است و بخشی از عکس ها نیز به صورت مستند از وقایع و 

زائرانی است که با آنان در خالل این سفر گفت و گو شده است.
وی با اشاره به اینکه معرفی کتاب های مفید، سودمند و تأثیرگذار جزو 
اقدامات مهم کتابخانه های عمومی کشــور اســت، خاطرنشان کرد: در 
همین راستا اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با همکاری 
انتشارات به نشر، نشســت معرفی و خوانش کتاب »به سفارش مادرم« 

را برگزار می نماید.

یک نمایش بزرگ آیینی
»تنهاتر از مسیح« به میدان آمد 

مهر: نمایش آیینــی - میدانی 
»تنهاتر از مسیح« هجدهم مهر 
با حضور مردم در بوستان والیت 

افتتاح شد.
به نقل از روابط عمومی نمایش، 
»تنهاتر از مسیح« به کارگردانی 
حسن بزرا و تهیه کنندگی علی 

اســماعیلی پنجشنبه شب گذشــته اجرای خود را با حضور تعدادی از 
مسئوالن و مخاطبان در بوستان والیت آغاز کرد.

مهدی چمران رئیس ســابق شورای اسالمی شهر تهران و عضو شورای 
مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب، حاج رحیم احمدی روشــن پدر 
شهید احمدی روشن و برخی از مسئوالن ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در این مراســم حضور داشــتند. حاج رحیم احمدی روشن در مراسم 
افتتاحیــه گفت: بهتر این بود که این نمایش هر ســال در منطقه ای از 
خاک عراق بین نجف و کربال برگزار شود، اما متأسفانه به دلیل مشکالت 
مالی این اتفاق نیفتاده و به چند اجرا در تهران و بوســتان والیت ختم 
شــده اســت. وی با ابراز امیدواری از اینکه برپایی این مجالس برای آقا 
اباعبداهلل زمینه ساز ظهور موعود شود، گفت: نخستین سوگواره ها برای 
امام حسین)ع( ابتدا در دوره آل بویه و بعد زمان صفاریان، زندیان و سپس 
قاجاریان برگزار شد. در دوره پهلوی  سوگواری در حال کمرنگ شدن بود 

به طوری که مردم در منگنه و در بیغوله ها عزاداری می کردند.
پدر شهید احمدی روشن گفت: خوشحالم که به وسیله نظام جمهوری 
اسالمی ایران، مظلومیت آقا اباعبداهلل و رشادت هایشان از مرزهای ایران 
فراتر رفته است. زمانی ما از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا زیر فشار بودیم اما 
حاال خوشبختانه شرایط تغییر کرده است و اربعین حسینی نیز از مرزهای 

ایران و عراق فراتر رفته است.
پس از آن ســانس نخست مراســم افتتاحیه با حضور مردم در بوستان 
والیت اجرا شــد. در این نمایش بیش از 1۵0 هنرور و بازیگر تئاتر فعال 
هستند و قرار است هر شب در ساعت های 19 و 21 در دو سانس پذیرای 

هزاران نفر از تماشاگران مردمی در بوستان والیت )تهران( باشد.
ســایر عوامل اصلی نمایش عبارتند از: طراح صحنه و دکور: آنه محمد 
ایری، طراح نور: عبــاس رحمانی پور، طراح جلوه های ویژه میدانی: رضا 
ترکمان، مدیر تولید: نادر قنبری، مجری صدا: علی بیرنگ، مدیر اجرایی: 

امیرحسین طهرانی.
این نمایش با مشارکت ارتش جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و شهرداری تهران از تاریخ 18 مهر تا 6 آبان هر شب در بوستان 

والیت تهران اجرا می شود.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نیک  مســتند 
ســینمایی »مهین« به کارگردانی محمدحســین 
حیدری و تهیه کنندگی مهدی مطهر مدتی است در 
گروه سینمایی »هنر و تجربه« در حال اکران است. 
مستندی که محصول خانه مستند انقالب اسالمی 
اســت و به دلیل ســوژه اش مورد توجه قرار گرفته 
است. مستند »مهین« به بررسی شخصیت پیچیده 
نخستین قاتل ســریالی زن ایران )مهین قدیری( 
می پردازد. به احتمال زیاد بسیاری از مخاطبان تا به 
حال نامی از این زن و ماجرایی که بر او رفته است، 
نشنیده اند؛ اما به گفته کارگردان اثر، اهالی قزوین او 
را به خوبی به خاطر دارند؛ زنی که به عنوان نخستین 
قاتل ســریالی زن خانم های مسن شناخته شد و با 
تصور اینکه آن ها عمر خود را کرده اند، ابتدا آن ها را 
به قتل می رساند و سپس طالهای آن ها را می دزدید. 
این اثر جدا از سوژه، در ساخت هم ویژگی هایی دارد 

که در بین آثار مستند قابل توجه است. 
مستند با نریشن و روایت مقامات انتظامی و امنیتی 
و کارآگاهان آغاز می شــود. به مــوازات این روایت، 
در قالب ســاخت یک فیلم داستانی، زمان، مکان و 
نوع پیدا شــدن اجساد نیز روایت می شود. بازسازی 
صحنه ها به مخاطب کمک می کند به مهین نزدیک 
شــود و پله پله با او به عمــق فاجعه هولناکی قدم 
بگذارد. مستند »مهین« در یک سوم پایانی با نمایش 
راش های حقیقی از مهین قدیری در حین بازسازی 
صحنه های قتل، بیش از پیش مخاطب را به عمق 
فاجعــه می برد و او را با این حقیقت روبه رو می کند 
که چگونه یک مادر دلسوز، به قاتلی بی رحم تبدیل 
شده و به پایان خود می رسد. محمدحسین حیدری 
در این اثر بــه واکاوی دالیلی پرداخته که از مهین 
به عنوان یک زن خانه دار یک قاتل سریالی ساخت. 
با او درباره »مهین« و سرگذشت تلخش گفت وگو 

کرده ایم که در ادامه می خوانید.

  چرا »مهین قدیری« به عنوان تنها قاتل 
ســریالی زن در ایران برای ساخت مستند 

انتخاب شد؟
ســال 88 که من در قزوین دانشجو بودم، موضوع 
قتل هــای مهین قدیری در این شــهر پررنگ بود. 
کســانی که خبرهای حوادث را دنبال می کردند، از 
موضوع مهین قدیری اطالع داشتند. به دلیل حوادث 
سیاســی  که آن سال رخ داد، بسیاری از ایرانی ها از 
این قتل های ســریالی بی خبر ماندند، اما در قزوین 
همه درگیر این قتل ها شــده بودند. من هم در آن 
شرایط از داســتان قتل های زنجیره ای مهین آگاه 
بودم. به خاطر همین در ســال 9۴ تصمیم گرفتیم 
فیلمی درباره قتل های سریالی بسازیم. برای این کار 
پنج سوژه انتخاب کردیم که یکی از آن ها مربوط به 
قتل های مهین قدیری بود. البته ما ابتدا روی جریان 
قتل های مجید سالک محمودی به اتفاق نظر رسیده 
بودیم، بعدها به داستان قاتل های شناخته شده تر مثل 
محمد بیجه، خفاش شب و  هم فکر کردیم، ولی با 
توجه به اطالع خودم از قتل های مهین در قزوین و 
اینکه داســتان او با قاتل های سریالی دیگر در تمام 
دنیا فرق داشت و تنها زن قاتل سریالی در ایران بود، 
این موضوع را انتخاب کردم. از سوی دیگر به خاطر 
ویژگی هایی که ماجرای مهین داشت، به نظرمان به 
شــرایط کنونی جامعه نزدیک بود و از سوی دیگر 
تاریخ اتفاقات به ما نزدیک تر بود. ما به همین خاطر 
امیدوار بودیم دسترسی به اسناد، راش ها، مسئوالن 
و کارشــناس های درگیر در پرونــده مربوط به آن، 
آسان تر باشــد. همه این دالیل دست به دست هم 

دادند تا »مهین« ساخته شود. 

 به نظرتان قالب مســتند داستانی برای 
روایت مستند مهین بهترین انتخاب بود؟ 

پیش از اینکه بدانیم تصویری از مهین قدیری وجود 
دارد یا نه، تصمیممان بر این بود که مســتند را با 
قالب بازسازی جلو دوربین ببریم، چون می دانستیم 
حتی اگر به پرونده هم دسترسی پیدا کنیم، نیازمند 
یکسری فضاسازی ها خواهیم بود. این تصمیمی نبود 
که به  یکباره بگیریم. از همان سال 9۴ بنا بر این بود 

که بعضی از فضاها و رویدادها بازسازی شوند.

 استفاده از بازســازی در مستند از یک 
طرف سبب شــده مخاطب به مهین بسیار 
نزدیک شود، اما از طرف دیگر گویی گونه ای 
یک سونگری اتفاق افتاده است، نگران نبودید 
خانواده قربانیــان بگویند این فیلم با مهین 

همدردی کرده است و رنجیده شوند؟
طرح اولیه ما درباره قاتل های ســریالی بود؛ وقتی با 
چنین سوژه ای طرف هستیم بدون شک در طرف 
دیگر آن قربانیان و خانواده هایشان قرار دارند. این ها 
دو طرف تشــکیل دهنده این ماجراها هستند. ما از 
ابتدا این را می دانســتیم و بــه همه این نکات فکر 
کردیم، اما درمورد قاتل، بنای ما بر این بود مهین را 
خاکستری نشان دهیم. نمی خواستیم هیچ قضاوتی 
روی ماجرا داشــته باشیم و نکته اصلی هم این بود 

که نشان دهیم چه می شود که یک زن 31 ساله که 
مادر هم هست، تبدیل به یک قاتل سریالی می شود. 
حواسمان به احساســات خانواده قربانیان هم بود. 
این را هم در نظر داشــته باشید که تقریباً نمونه ای 
نداشــته ایم کــه در فیلمی این گونه بــه یک قاتل 
پرداخته شود و از همان ابتدا همه چیز معموالً علیه  
آن آدم طراحی می شود. ما می خواستیم با اطالع از 
این موضوع، از ابتدا ماجرای او را دنبال کنیم و ببینیم 

چگونه پله پله به یک قاتل تبدیل می شود. 

 اشــاره کردید که مهین زنی را به نمایش 

می گذارد که مادر است، اما رفته رفته به یک 
نمایش چنین  تبدیل می شود.  قاتل سریالی 
تصویری از یک زن، به خصوص مادر در جامعه 
ما بی سابقه است؛ انگار کلیشه ای شکسته شده 

است، نگران واکنش ها نبودید؟
ما می خواســتیم همین را نشــان بدهیم و این 
کلیشــه را بشــکنیم. پس از ســاخت فیلم این 
وظیفه  روان شــناس ها و جامعه شناس هاست که 
به این مدل پرســش های مخاطبان پاسخ دهند. 
نکته اینجاست که ما معموالً شخصیت های منفی 
را بــا چهره خاصی تصور می کنیــم. در واقعیت 
این گونه نیســت و ممکن اســت فردی که اصاًل 
به چهره اش نمی خورد یــا جایگاه خوبی دارد و 
حتی خودش هم چنین احتمالی درباره خودش 
نمی دهد، دست به قتل بزند و درگیر جرم شود. 
مــا در »مهین« انســانی را نمایش می دهیم که 
درگیر زندگی معمولش است و بعد وارد روندی 

می شود که زندگی اش زیر و رو می شود. 

 مهین شخصیتی سراسر تناقض است. او را 
درحال دعا کردن می بینیم و خودش اسامی 
ائمه را بر زبان می آورد. عجیب این است که 
هیچ کدام این ها به عنوان یک عامل بازدارنده 
یا امیدبخش نتوانستند به مهین کمک کنند 
و او به سمت پایان پیش رفته. نگران نبودید 
نشان دادن این تصاویر در مخاطب سوءتفاهم 

ایجاد کند؟
اگر به شــکل جامع تر به مردم به خصوص نســل 
دهه ۵0 و 60 نگاه کنید، متوجه می شــوید حضور 
اعتقادات مذهبی در زندگی بیشتر ما ایرانی ها پررنگ 
است. بیشتر ما یک روحیه و اعتقادات مذهبی داریم 
و نمی توانیم این موضوع را کتمان کنیم. به طور مثال 
اآلن در صفر قرار داریم و همه ما ایرانی ها با این ایام 
آشنا هستیم. از طرفی این رفتارهای مذهبی برای 
بسیاری از ما به شکل روزمره درآمده اند. شاید مشکل 
از همین جا باشد اما به هر صورت یکسری اعتقادات 
بــه صورت درونی در همه ما وجود دارد که با توجه 
به آن هــا زندگی مان را پیش می بریم. حاال چه این 
اعتقادات از طرف جامعه به ما رسیده باشد، یا خانواده 
و... بیشتر ما وقتی در موقعیتی قرار می گیریم، در هر 
جایگاه اجتماعی، چه آدم عادی، چه متهم ممکن 
اســت نام ائمه را به زبان بیاوریم. مهین هم از این 
قاعده مستثنا نیست و این حرف هایی که به زبانش 

می آید اغلب از همین نوع است. 

 در این مســتند نقش جامعه، از خانواده 
گرفته تا اطرافیان بسیار پررنگ شده است. 
انگار همه دســت به دست هم داده اند تا این 
زن قاتل شــود. به نظرتان خیلی از آن ور بام 

نیفتاده اید؟
این طور نیست. ما اشتباه های مهین را هم نمایش 
داده ایم. همان طور که گفتم سعی ما بر این بود که 
تصویری خاکستری از او به نمایش بگذاریم. مهین 
در 1۴ ســالگی ازدواج می کند. کسی او را برای این 
ازدواج مجبور نمی کنــد و این انتخاب خود مهین 
است. همین انتخاب غلط مشکالت بسیاری را برایش 
درست می کند. دیگر اینکه مهین در دوره ای تصمیم 
می گیرد وام کالن بگیــرد و به نوعی زندگی اش را 
متحــول کند. در این انتخاب هم کســی او را وادار 
نکرده است. همه این ها در مجموعه ای کنار هم به 
تصویر کشــیده شده است. خیلی ساده است که ما 
یک متهم را که جرمش ثابت شده، قضاوت کنیم. به 
قول معروف وقتی معما حل می شود، همه چیز ساده 
به نظر می رسد. همان طور که گفتم ما بنا داشتیم 
این مسیر را از ابتدا ببینیم تا نشان بدهیم در کنار 
انتخاب های افراد، شرایطی هم در خانواده و اطرافیان 
و جامعه وجود دارد که می تواند مسیر سقوط افراد 

را تشدید کنند. 

 ظاهراً این فیلم قرار است در تلویزیون هم 
نمایش داده شود. به نظر شما مستند مهین 

برای مخاطب عمومی مناسب است؟
مهین یک مجموعه پنج قســمتی اســت. به 
نظر ما این ها موضوعاتی هســتند که همه باید 
درباره آن اطالع داشــته باشیم. اینکه مناسب 
مخاطب عموم اســت یا نه، مــن نباید بگویم. 
ما ســعی داریم کلیشه ها شکسته شود و مردم 
به اطرافشــان با دقت بیشــتری توجه کنند و 
همین طور در مورد خودشان هم نگاه جدیدی 
داشته باشند و در نظر بگیرند که هیچ چیز از 
هیچ یک از ما دور نیســت. مهین به ما نشــان 
می دهد باید حواســمان را جمع کنیم. شاید 
شرایط سبب شود ما هم روزی در نقش قربانی 
ظاهر شویم یا شخصی را به سمت پرتگاه هل 
بدهیم. شــاید یک »نه« گفتــن که به نظر ما 
ســاده می آید یــا یک لبخنــد کوچک که در 
نظرمان کم اهمیت اســت، بتواند زندگی یک 

شخص را عوض کند. 

برش

باید  می دهد  نشان  ما  به  مهین 
شاید  کنیم.  جمع  را  حواسمان 
ما هم روزی  شرایط سبب شود 
یا  ظاهر شویم  قربانی  نقش  در 
شخصی را به سمت پرتگاه هل 

دهیم

معرفی چند اثر درباره »لسان الغیب« به انگیزه روز بزرگداشت این شاعر

»حافظ« شیراز به روایت ایرانیان

 فرهنــگ و هنر/ خدیجه زمانیان هر ســاله ده ها کتاب با 
موضوع حافظ منتشر می شود. این کتاب ها شامل دیوان حافظ، 
فال نامه ها، شرح ها، تفاسیر و کتاب های تحقیقی درباره این شاعر 
بزرگ هستند.  کتاب هایی که با موضوع حافظ هر ساله نوشته و 
منتشر می شوند صرف نظر از دیوان این شاعر که با تصحیح های 
متعددهمراه است شامل شرح ها، تفسیرها و کتاب شناسی حافظ 
است. از میان صدها اثری که تا به حال درباره حافظ منتشر شده 
اســت »عرفان حافظ« نوشته شــهید مرتضی مطهری، »کوچه 
رنــدان« اثر دکتر زرین کوب و »حافظ نامه« نوشــته بهاءالدین 
خرمشــاهی بیش از آثار دیگر مورد توجه بوده اند و به چاپ های 
متعدد هم رســیده اند. به مناسبت روز بزرگداشت حافظ در یک 
مطلب کوتاه به معرفی چند اثر می پردازیم که به مشــتاقان این 
شــاعر کمک می کند برای درک بهتر اشعار، به این آثار مراجعه 

کنند. 

 شرح تحقیقی دیوان حافظ اثر دکتر منصور رستگار 
فسایی: این کتاب توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی منتشر 
شده اســت. معرفی که استاد منصور فسایی از این شرح داشته 
بهتر از هر نوشته ای می تواند حق مطلب را درباره این اثر ادا کند: 
»حافظ به معنی حقیقی کلمه شاعر است و این اصلی ترین نکته ای 
است که در این شــرح به آن توجه می شود. شرحی که بر همه  
دیوان باشد ، نه غزل ها : هدف شروح کامل یا ناقصی که تا کنون بر 
دیوان حافظ نوشته شده است ، بیشتر شرح غزل حافظ بوده است . 
در نتیجه، بر آن شدم که شرح تحقیقی دیوان حافظ را فقط به 
توضیح و تبیین غزل حافظ محدود نسازم و به شرح همه  اشعار 

غزل و غیر غزل او نیز بپردازم تا حافظ و شعرش را بهتر بشناسانم 
و طبعاً تفسیر و تحلیل همه  دیوان حافظ ، به هدف عمر من تبدیل 
شد و بر آن شدم تا در این شرح، حتی االمکان، همه  اشعار دیوان 
حافظ را بررسی و تحلیل کنم و از آنجاکه معموالً در شروح حافظ 
و چاپ های مختلف دیوان او، همه  اشعار ضبط نشده ، یا کاستی ها 
و افزوده هایی دارد و گاهی نیز متنی که اساس شرح قرار گرفته ، 
معلوم یا معتبر و تحقیقی نیست ، برآن شدم تا اساس کار این شرح 
را ، نسخه  تصحیح دکتر خانلری  قرار دهم «. این کتاب در سال 9۵ 

به عنوان »کتاب سال حافظ« معرفی شد.

 عرفان و رندي در شعر حافظ نوشته داریوش آشوري: 
این کتاب یکی از بهترین کتاب هایي است که درباره حافظ شناسي 
در دوره اخیر چاپ شده. آشوری با تکیه بر روش هرمنوتیک که 
به تازگی در علوم انساني به بلوغ و تکامل رسیده، مفاهیم اساسي 
دیوان حافظ را جست وجو کرده است. این اثر کتابي است بسیار 
بااهمیت و قابل توصیه براي حافظ پژوهان جدي، از جمله معدود 
کتاب هایي است درباره حافظ که تا حد زیادي حق مطلب را ادا 

کرده است.

 عرفان حافظ اثر اســتاد شهید، فیلسوف عالي مقام، 
عالمه آیت اهلل مرتضي مطهري: کتابي اســت با حجم کم و 
محتواي بسیار که استاد شهید بنابر احساس وظیفه ای که در برابر 
کج فهمي ها از حافظ مي کرده اند آن را تألیف کرده است و انصافاً 
همچون دیگر کتاب هاي استاد، عارف و عامي را سودمند است. 
خواندن این کتاب براي هر کس که مي خواهد وارد حیطه فکري 

لسان الغیب شود از ضروریات است.

 شرح جنون از استاد احمد بهشتي شیرازي: این کتاب 
را انتشارات روزنه منتشر کرده است. شرح جنون امروز متأسفانه 
نایاب است و شــاید بهترین تفسیر موضوعي است که در طول 
تاریخ بر حافظ نوشته شده است. استاد بهشتي با همکاري دکتر 
الهي قمشــه ای مجموعه ای را انتشار مي دهند به نام کیمیا؛ در 
کیمیا بخشي مجزا به حافظ شناسي اختصاص داده شده که ادامه 

شرح جنون است.

 سلوک باطني حافظ اثر منصور پایمرد: کتابي است از 
انتشارات نوید شیراز که در آن به رمزشناسي عرفاني شعر حافظ 

مي پردازد و نکات بسیار دقیقي را مطرح کرده است.

 درس ســحر، درس هایي از حافظ اثر آیت اهلل حائري 
شیرازي: این کتاب توسط انتشارات سروش منتشر شده است. 

کتابي است با حجم کم، زباني ساده اما بسیار دقیق و با محتوا. 
شرح شــکن زلف اثر فتح اهلل مجتبایي: استاد مجتبایي در این 
کتاب یادداشت هاي خود را بر دیوان حافظ گردآوری کرده است و 

کتاب شامل نکات ارزشمندي است. 

 حافظیات اثر علیرضا ذکاوتي: این کتاب مجموعه مقاالت 
نویسنده است درباب حافظ. کتاب فراز و فرودهایي دارد اما بخشي 
که به تشــابه افکار حافظ و محي الدین ابن عربي، شیخ روزبهان 

شیرازي و خواجوي کرماني مي پردازد بسیار قابل استفاده است.
مکتب حافظ نوشــته دکتــر منوچهر مرتضوي: ایــن کتاب از 
مهم ترین مراجع حافظ شناسي در دانشگاه های کشور است، البته 
مؤلف ادیب است نه عارف و به همین دلیل گاه در نظریه پردازي 
در باب حافظ و اشعارش از حقیقت به دور مي افتد اما در مجموع 

کتابي است که خواندنش بر هر حافظ  پژوهي الزم است.

 آب طربناک اثر دکتر یحیي یثربي: این کتاب که توسط 
یکي از مدرسان فلسفه اســالمي تألیف شده دیوان حافظ را به 
صورت موضوعي در حوزه عرفان طبقه بندي کرده اســت، البته 
دکتر یثربي با اینکه سال ها در حوزه فلسفه و عرفان قلم مي زند 
و انصافاً کتاب هاي درســي خوبي هم در این حوزه نوشته اما از 

برجستگان و نظریه پردازان این حوزه نیست. 
این کتاب هم مي تواند مجموعه ای مناسب براي عالقه مندان به 

لسان الغیب باشد.

 پند و پیوند نوشته دکتر کزازي: این کتاب شرحي است بر 
20 غزل حافظ بر پایه زیباشناسي و معناشناسي که دکتر کزازي 

بسیار دقیق از عهده کار برآمده است.

 از کوچه رندان نوشــته دکتر زرین کوب: کتابي است 
مناسب درباره تاریخ حافظ و نه اندیشه او، چرا که همان طور که 
مرحوم دکتر زرین کوب در مقدمه کتاب اعتراف کرده است فهم 
حافظ نیاز به پیش زمینه هایی در عرفان نظري و حکمت اسالمي 

دارد که ایشان چندان در آن حوزه متخصص نبودند. 

 شاخ نبات حافظ نوشته  محمدرضا برزگر خالقی: این 
کتاب که شرح غزل های حافظ را به همراه تلفظ صحیح واژه های 
سخت دربردارد، شیوه  درســت خواندن ابیات حافظ و فرهنگ 
اصطالحات عرفانی را نیز ارائه می دهد. این اثر توســط انتشارات 

زوار منتشر شده است.

 جمال آفتاب و آفتاب هر نظر: شرحی بر دیوان حافظ، 
مجموعه 10 جلدي به کوشش مرحوم آیت اهلل سعادت پرور 
تهراني:  مجموعه دروس حافظ شناسي مرحوم عالمه طباطبایي 
را گــردآوري کرده که در آن ها عالمه با توجه به قرآن، احادیث و 
اشعار خود حافظ، همانند سبک خود در تفسیر المیزان در قرآن 
به تفسیر ابیات حافظ پرداخته است. مقدمه مبسوط گردآورنده در 
ابتداي هر جلد به ارزش این کتاب افزوده است؛ این مجموعه در 

10 جلد توسط مجموعه احیا کتاب چاپ شده است. 

 حافظ نامه اثر بهاالدین خرمشاهي: خرمشاهی در این 
کتاب 2۵0 غزل حافظ را انتخاب کرده و ســپس ذیل غزل ها به 
شرح الفاظ، اعالم، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار هر یک پرداخته 
اســت. در پایان کتاب هم فهرست کاملی از همه الفاظ و اعالم و 
مفاهیم کلیدی و حتی اختالف قرائت است که به شماره صفحه 

ارجاع می دهد. 

 راهنماي موضوعي حافظ شناســي به کوشش دکتر 
کاووس حســن لی: این اثر بــه تنهایی می توانــد بار همه 
کتاب شناســی هایی که در مورد حافظ منتشر شده و نشده را به 
تنهایی به دوش بکشد. دکتر حسن لی براي تکمیل این کتاب، 
پژوهش  را از ســال 79 آغاز و 230 جلد کتاب را بررسي کرده و 
برای دوستداران ادبیات، عالقه مندان به شعر حافظ و پژوهشگران 
مرجع خوبی ارائه داده اســت. کتاب یادشده بررسي پنج بخش 
از زندگي، اندیشه، سخن و سروده هاي بررسي شده حافظ است. 
کتاب دوجلدي »راهنمایي موضوعي حافظ شناســي« با هزار و 
800 صفحه و 138هزار فیش جمع آوري شــده توسط انتشارات 
نوید شیراز و با همکاري قطب علمي پژوهش هاي فرهنگي - ادبي 

فارس و مرکز حافظ شناسي در 2 هزار جلد منتشر شده است. 

ادبیات

گفت و گو با کارگردان مستند سینمایی »مهین«

روایتی خاکستری از یک قاتل سریالی 
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