
به سرود ملی ایران گوش کنید
گروهی از هکرهای ایرانی در پاســخ به 
توهین و بی احترامــی هواداران تیم ملی 
فوتبال بحرین به ســرود ملــی ایران در 
بازی اخیر دو تیــم در دور دوم از مرحله 
انتخابــی جام جهانــی 2022 قطر، روز 
اتحادیه فوتبال  گذشته سایت رســمی 
بحرین را هک کــرده و در صفحه اصلی 
این سایت نوشتند: »ما هرگونه بی احترامی به ایران را بی پاسخ نمی گذاریم. 
نشــد در ورزشگاه به سرود ملی ایران گوش کنید، حاال می توانید این سرود 
را گوش کنید«. همزمان با این پیام، ســرود ملی ایران هم به صورت آنالین 
پخش شد. چند ثانیه پس از این ماجرا هم سایت فدراسیون فوتبال بحرین 

از دسترس خارج شد.

خودرو ایرانی رئیس جمهور تونس
 »قیس ســعید« هفته گذشــته با کسب

76 درصــد از آرا، به عنوان رئیس جمهور 
کشــور تونس انتخاب شد. نکته جالب در 
مورد رئیس جمهور جدید تونس این است 
که قیس سعید در یک آپارتمان اجاره ای 
ســاده در خیابان »ابن خلدون« در مرکز 
پایتخت این کشور زندگی می کند و همین 
ساده زیستی هم حسابی او را در میان مردم محبوب کرده است. روز گذشته اما 
تصویری از تردد رئیس جمهور جدید تونس با خودرو ساخت ایران در سطح شهر، 
حسابی در فضای مجازی جنجالی شد. تصویر جنجالی، قیس سعد را بدون هیچ 
محافظ و راننده ای، در داخل یک 206 صندوقدار ساخت ایران نشان می دهد!

هوای زائران را داشته باشید
با اینکه حدود دو روز از اربعین می گذرد 
اما هشتگ # الحسین_یجمعنا همچنان 
ترند اول توییتر فارســی اســت. این بار 
کاربران از هموطنانمان می خواهند برای 
جبران خدمت رســانی عراقی ها به زائران 
ایرانــی، هوای زائرانی که برای شــهادت 
امام رضا)ع( به مشــهد می آ یند را داشته 
باشــند. یکی از کاربران نوشته است:» خب، بعد اربعین، نوبت میهمان نوازی 
ایرانی هاســت در ایام شــهادت امام رضا. هتلدارها، اونایی که خونه و منزل 
برای زائرا آماده می کنن، اونایی که تو کار حمل و نقل و تاکســیرانی هستن، 

مغازه دارا...به نظرتون ما میهمان نوازتریم یا عراقیا؟«

کودکان اربعین
سید بشیرحسینی با انتشــار تصویری از 
پوستر نرم افزار موبایلی »کودکان اربعین« 
در صفحه اینستاگرامش نوشته است: »هیچ 
مادری نیســت که وقتی خیلی کار داره یا 
خیلی خسته س، آخرش گوشی رو به بچه ها 
نده... اگر  از پیاده روی اربعین جا موندید یا 
دوســت دارید خاطرات و صداها و اتفاقای 
این ســفرخاطره انگیز رو با کودکانتون  مرور کنید، حتما   ً بازی کودکان اربعین 
رو نصب کنید. واقعاً »اپ« جامع و جذابی شــده: 13 بازی باحال و پنج داستان 

کودکانه که حال و هوای پیاده روی اربعین رو کودکانه و زیبا منتقل می کنه«.

 مجید تربت زاده بیست و چند روزی از مصاحبه 
می گذشت. مشهورترین روزنامه نگار زن قرن بیستم 
پس از مدت ها تالش موفق شده بود 9 ماه پس از 
سقوط رژیم پهلوی در قم به دیدار رهبر انقالبی برود 
که بساط حکومت دیکتاتوری را جمع کرده و داشت 

باقیمانده های این بساط را جارو می زد. 
همه جهان چشــم دوخته بودند به دهان و قلم خانم 
روزنامه نگار تا از تجربه دیدار با سرشناس ترین چهره 
مذهبی - سیاســی قــرن بگوید و بنویســد. مجله 
آمریکایی »تایم« هم برای همین به ســراغ »اوریانا 
فاالچی« رفته بود تا پیشــتر از دیگر رقیبان از حس 
و حال روزنامه نگار ایتالیایی بنویســد. »تایم« در 20 
اکتبر 1979 یعنی آخریــن روزهای مهرماه  1358 
مصاحبــه ای با »فاالچی« را منتشــر کرد که در آن 
گفته بــود: »عظمت و بردباری رهبــر انقالب ایران 
به شــدت مرا تحت تأثیر قرار داد... این نخستین بار 
بود که من یک جلوه روحانی و موهبت الهی را حس 

کردم...«.

 50 سالگی
خوب می دانید که داریم درباره 40 سال پیش حرف 
می زنیم. »تایم« هم مجلــه ای معمولی یا تبلیغاتی 
نیســت که مثاًل بخواهد با عکــس و حرفی از رهبر 
انقالب ایران، شهرتی برای خودش به هم بزند. گوینده 
جمله ستایش آمیز باال در مورد امام خمینی)ره( هم، 
روزنامه نگار تازه کار یا شخصیت ندیده ای نیست که به 
دلیل نخستین مصاحبه با یک شخصیت سرشناس، 
جوگیر شــده باشد و احساســی حرف بزند. »اوریانا 
فاالچی« در ســال 1358، 50 سالگی را رد کرده و 
بیشــتر از روزنامه نگاری، مصاحبه گری اش در جهان 
مشــهور اســت. نمونه اش اینکه چند سال پیش از 
اینکه به قم برود و با امام)ره( مصاحبه کند، به تهران 
آمده و در اوج قدرت محمدرضا پهلوی موفق شــده 
روبه روی دیکتاتور خاورمیانه بنشیند، با سؤال هایش 
او را به چالش بکشــد و آخر کار هم با چند پرسش 
جسورانه جوری شاه را عصبانی کند تا حرف هایی را 
که نباید بزند، بزند و دردسر درست شود. »فاالچی« 
طبق گفته خــودش پس از ایــن مصاحبه در هتل 
توســط مأموران ساواک زیر فشــار قرار می گیرد تا 
نوارهای مصاحبه را تحویل دهد. روزنامه نگار زیرک، 
البته چون حدس می زده که شاه پس از مصاحبه از 
عصبانیت و حرف هایش پشیمان شود، پیش از اینکه 
به هتل بیاید، نوارها را تحویل مأمور ســفارت ایتالیا 

می دهد تا از سانسور احتمالی در امان بماند.

 به دام افتاده ها
در زمــان زمامداری موســولینی در فلورانس به دنیا 
آمد. 9 سال داشــت که جنگ جهانی دوم آغاز شد 
و مشــاهدات و تجربیات کودکانــه اش از جنگ در 
آینده شــغلی اش تأثیر زیادی داشــت. از 9 سالگي 
شروع به نوشتن داســتان های کوتاه کرده بود اما به 
گفته خودش این داســتان ها بسیار بچگانه و بي خود 
بودند. 16 ســال داشــت که به عنــوان خبرنگار در 
یکي از روزنامه های ایتالیایي در فلورانس شــروع به 
کار کرد. هنوز 20 ساله نشده بود که سرشناس شد 
و بــه خاطر قدرت بیان باال، درک خاص سیاســی و 
جســارت فوق العاده اش به ســرعت از نویسنده یک 

ســتون کوچک در یک روزنامه محلی، به خبرنگاری 
بین المللــی که برای معتبرترین نشــریات اروپا قلم 
می زد تبدیل شــد. از روزنامه نــگاري به عنوان پلي 
براي رســیدن به نویسندگي اســم مي برد. می گفت 
روزنامه نگار شده ام تا مقدمات نویسندگي را بیاموزم. 
اما عالوه بر نویسندگی، مصاحبه کردن را هم خیلی 
خوب یاد گرفت. طوری که با ســماجت و جسارت، 
ســوژه هایش را به چالش می کشید و در نهایت هم 
جایی گیرشــان می انداخت و تیرخالصش را می زد! 
اغلب شخصیت ها و سیاســتمداران، از یاسر عرفات 
بگیرید تا ایندیرا گاندی، گلدامایر، شاه، قذافی، ملک 
حسین و حتی هنری کیسینجر به این دام »فاالچی« 
افتادند و در پاسخ به یک پرسش غیرمستقیم، حرفی 
را که تا آن روز نزده بودند، زدند. »کیســینجر« که 
خودش به سیاســت دانی و سیاسی کاری و سیاسی 
حرف زدن مشــهور است وقتی توســط »فاالچی« 
به شدت سؤال پیچ شد، گفت: »من خود را فقط یک 
گاوباز آمریکایي مي دانم که گله و کارواني از گاوها به 
دنبالم می آیند«! این گفته سیاستمدار آمریکا موجی 
از اعتراض رهبران سیاســی آن زمان را در جهان به 
دنبال داشت و »کیســینجر« تا مدت ها مجبور بود 

روی این گاف و گند ماله بکشد.

  ایران دست من نیست
اگرچــه گاه و بیگاه در حرف هــا و اظهارنظرهایش 
رگه هایی از اعتقاد به مســیحیت دیده می شــد اما 
از آن خداناباورهــا و آتئیســت های دوآتشــه بود و 
بی اعتقادی اش را هم بی پروا و جسورانه فریاد می زد. 
حاال خانم روزنامه نگار با همین جسارت برای مصاحبه 
با کســی آمده بود که نه مرد سیاست بلکه رهبری 
روحانی و دینی است. به شرط و شروط مصاحبه هم 
تن داده و حاضر شــده بود با حجاب کامل به دیدار 
سوژه اش برود. سؤال هایش را از قبل ردیف کرده بود 
و توقع داشت این بار هم مصاحبه شونده را بکشاند به 
مســیر و حرف هایی که دلش می خواهد و به وقتش 
ضربــه نهایی را بزند و حرفی از دهان امام)ره( بیرون 
بکشــد که بشــود آن را توی بوق و کرنا کرد. شاید 
داشت دام می گذاشت، شاید هم کوچه خاکی، خانه 
ســاده و محقر امام)ره( و جذبه ای که از سر و صورت 
و رفتار یک رهبــر معنوی می باریــد، وادارش کرد 
خیلی نرم و با عرض تسلیت رحلت آیت اهلل طالقانی، 
صحبتش را شروع کند. وقتی هم گفت امیدوار است 
امام بــا صبر و حوصله به پرســش ها جواب بدهند، 
بی تعارف جواب شــنید که: »... اگر سؤال ها بخواهد 
زیاد باشــد من وقت ندارم... محدود باشد. یک چند 
سؤالی باشد عیب ندارد... آن سؤالی را که مهم است 

بکنید. برای اینکه زیاد طول می  کشد...«!
»فاالچی« پرســید اآلن مملکت در دست شماست... 
حرف شما مورد قبول همه است و قانون می شود، اما 
کسانی هستند که می گویند در ایران آزادی نیست... 
شما چه می گویید؟ امام)ره( با خونسردی پاسخ داد: 
»... ایران در دست من نیست، در دست ملت است... 
ملت هم کســی که خدمتگزار باشد و مصالحشان را 
بخواهد، با آزادی مطلق، به او ممکن است رو بیاورد... 
نه این است که آزادی بدون قانون وجود داشته باشد، 
آن که آزادی نیست. منتها آزادی است که مردم روی 
محبت و عشقشان و روی یک مبادی و مبادی الهی 

به بعضی اشخاص که این ها را می  شناختند به اینکه 
الهی  هستند روی می  آورند و این آزادگی است«. 

 ما هم متأسفیم
بقیه پرســش ها و ماجرا هــم آن جور که »فاالچی« 
فکر کرده بود پیش نرفت. حساب کرده بود، سوژه اش 
پیرمردی اســت که خیلی از پیــچ و خم های دنیای 
سیاست خبر ندارد و خبرنگار جماعت را هم درست 
نمی شناســد. حساب کرده بود در ســؤال چهارم یا 
پنجم می توانــد این پیرمرد کم صبــر و حوصله را 
زیر فشــار بگذارد و گیجش کند. چشــم بدوزد در 
چشــم های امام)ره( و با شهامت بگوید:»... دنیا یک 
قیافه  ای از شــما، قیافه سخت، خشــن و ترسناکی 
درســت کرده. آیا این قیافه  ای که از شما ساخته  اند 
برای شما رنج آور نیست. شما را دیکتاتور جدید ایران 
می  خوانند، این شما را ناراحت نمی  کند؟«... امام)ره( 
اما بدون اینکه ســر بلند کند با همان آرامش ابتدای 
مصاحبه گفته بود: »از یک جهت البته ناراحتی دارد 
و آن اینکه دشــمن های ما چقدر بر خالف انسانیت 
عمل می  کنند. ما متأسفیم که یک طایفه  ای این قدر 
بر خالف انســانیت، بر خالف انصاف رفتار کند... و از 
جهتی به نظر ما اهمیتی خیلی ندارد. برای اینکه ما 
یک راه حقی می  رویم... و البته در یک راه حقی که 
در مقابل ابرقدرت هاست... من نمی  توانم متوقع باشم 
که آن ها بنشــینند و نگاه بکنند... این برای ما خیلی 
بی  سابقه نیســت... ما هم می  دانیم که در روزنامه  ها 
آن ها هر چه دلشان بخواهد تهمت می  زنند... ولی من 
متأسفم که دشمن ها این قدر خالف انصاف و خالف 

انسانیت عمل کنند«.

 شما دلت نسوزد
»مســعود بهنود« کــه آن روزها در جوانی شــیفته 
شهرت »فاالچی« بود، شِب همان روزی که مصاحبه 
انجام می شود به دیدار روزنامه نگار مشهور و بی پروای 
ایتالیایی می رود. به قول خودش اما فاالچی متفاوتی 
را می بیند که انگار از این رو به آن رو شــده اســت 
»... بسیار شــیفته آقای خمینی شده بود... می گفت 
این آدم از دنیای دیگــری آمده... فالن کاردینال در 
واتیکان درســت می گفت که خمینی، مســیح ثانی 

است«.
همه این ها و تعریف و تمجید های بعدی »فاالچی« از 
امام)ره( در حالی است که به قول »بهنود« امام)ره( 
در مصاحبه خیلی صریح و بی تعارف اســت و ذره ای 
روی خوش بــه خانم روزنامه نگار نشــان نمی دهد. 
منظور »بهنود« شــاید مربوط به پرسشی است که 
»فاالچی« درباره حجاب اجباری می پرســد و تالش 
دارد وانمــود کند در ایران فقــط زنان چادری حق 
فعالیت و مشــارکت دارند. امام)ره( اما بعد از توضیح 
درباره فلســفه حجاب، بــا طنزی رقیــق یادآوری 
می کنند که اســالم به خصوص بــرای پیرزنان اصاًل 
ســختگیری نمی کند: »برای حــدود زن هایی که به  
سن و سال شما رســیده  اند هیچ چیزی نیست... ما 
زن های جوانی که آرایــش می  کنند و می  آیند، یک 
فوج را دنبال خودشــان می  کشــند، این ها را داریم 
جلوشان را می  گیریم... شما دلتان نسوزد«. بعد هم با 
این جمله: »... من دیگر بلند شوم...« پایان مصاحبه 

را اعالم می کنند.

آِب رفته به جوی برنمی گردد
قدس زندگی: یکی از دغدغه های 
زائران در اربعین هزینه های سنگین 
اینترنت بود که اپراتورهای داخلی 
هر ســال به مشترکانشان تحمیل 
می کردند. امســال پیش از اربعین، 
وزیر ارتباطات اعالم کرد تعرفه ها با 
کاهش چشمگیری روبه رو شده، اما 

زمانی که زائران قصد خرید بسته رومینگ از اپراتورهای داخلی را داشتند متوجه 
شدند برای هر 100 مگ باید حدود 90 هزار تومان پرداخت کنند. پس از اینکه 
انتقادها به قیمت نجومی اینترنت باال گرفت، آقای وزیر در توییتر نوشت:»خدمت 
به زائران اربعین شرف ماست. دیشب با 30 زائر درباره کیفیت خدمات ارتباطی 
صحبــت کردم، گالیه اصلی اینترنتی اســت که خارج از بســته و با نرخ آزاد 
محاسبه شده اســت. از اپراتورها می خواهم با کسب رضایت سهامداران عمده 
خود، همه مصارف را در قالب بســته محاسبه و پول های اخذ شده را به زائران 
بازگردانند«. کاربران فضای مجازی اما معتقدند اپراتورها امسال هم مشترکانشان 
را حســابی تیغ زده اند و برخالف ادعای آقای وزیر، قرار نیست پولی به حساب 
مشترکان برگردد. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط کاربران 
را می خوانید:»جناب جهرمی قبض 530 هزار تومانی دعاگوی شماســت که 
آن قدر هوای زائرا رو داشــتین... مهندس این بار خنجر رو از پشــت به زائر 
زدین و کاری کردین که زائر از سال های آینده جرئت جواب دادن تلفنش رو 
هم نداشته باشه...آب به جوی رفته برنمی گردد آقای وزیر...وزیر جوان بسته 
یک گیگابایتی ویژه اربعین شما رو خریدم و بدون حتی یک تماس با ایران، 
 ســفر ســه روزه به عراق 800 هزار تومان برام خرج موبایلی برداشت. هوای 

خلق اهلل رو بیشتر داشته باشین«.

نذر متفاوت
»اســماعیل  زندگــی:  قدس 
آذری نژاد« را شاید بشناسید. همان 
طلبه 40 ساله ای که به »روحانی 
قصه گو« معروف اســت، در فضای 
مجازی به شــدت فعال اســت و 
شــهرت حضورش در روســتاها 
و قصه گویــی بــرای کــودکان و 

روش های جدید تبلیغ مسائل دینی اش به خبرگزاری های جهانی و کشورهای 
دیگر هم رســیده اســت. او چند روز پیش درباره »نذر« و به خصوص سنت 
نذر فرهنگی حرف های جالبی به »ایســنا« زده اســت: »اگر به منابع دینی 
مراجعه کنیم، با وجوه دیگری به جز طعام دادن هم آشنا می شویم. برای مثال 
امیرالمؤمنین نذر می کرده که روزه بگیرد یا مادر حضرت مریم وقتی فرزندش 
به دنیا می آید نذر کرده در خدمت معبد باشــد... در دین به نذرهای رفتاری 
بیشتر از نذر غذا تأکید شده است. البته این جمله به معنای این نیست که نذر 
غذا وجود نداشته باشد. اینکه نذر می کنیم غذا دهیم هم به جای خودش خوب 
است و پشت آن اهداف و فلسفه ای وجود دارد... هنگامی که به روستاها سفر 
می کنم و می بینم این فضاها فاقد سرویس بهداشتی یا مدارس هستند و فقر 
امکانات آموزشی دارند، با خودم فکر می کنم ارتقای دانِش دانش آموزان اولویت 
جامعه امروز من است، پس چرا باید حجم زیادی از اموالم را برای تقرب به خدا 
صرف پخت غذا کنم...البته یکی از طرح های امسال من این بود که درهفته دو 
وعده صبحانه به دانش آموزان دهیم. زیرا می دیدم دانش آموزانی که به مدرسه 
می آمدند، صبحانه نمی خورند و به دلیل فقر مالی، سوءتغذیه دارند. اگر همان 
نذر غذا را برای دانش آموزی که سوءتغذیه دارد صرف کنیم، هدفمندتر است«.

 مجازآباد
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ورزش
برد حیاتی نکونام در تبریز

 3  امتیاز سخت پرسپولیس 
در ورزشگاه خالی

ماجرای درخواست 800میلیونی سایپا از استقالل

 دردسرهای دشتی
 تمامی ندارد

گفت و گو با اشکان رهگذر، کارگردان پویانمایی »آخرین داستان« که اثرش به رقابت اسکار 2020 راه یافته است

نبرد کاوه و ضحاک در سرزمین هالیوود

دست از سر هم برنمی داریم
رقیه توسلی: توی مطب نشسته ایم. همه سرشان توی گوشی است. پیر 
و جوان، زن و مرد، حتی منشــی عصبانی. توی اتوبوس نشســته ایم. یک 

درمیان همه با گوشی مشغولند. 
توی میهمانی نشســته ایم. بعد از سالم و علیک و چند جمله روتین، همه 
دلشان هوای گوشی شان را می کند. توی رستوران، محل کار، سینما، پارک 

و همه جا.
 چند روزی اســت به موبایلم کــه روی میز خوابیده، جــور دیگری نگاه 
می کنم... واقعاً از کی - این دستگاه پُر از اَپ - صمیمی ترین به ما شده...؟ 
از کی ذائقه مان این قدر تغییر کرده که فضای نفس کشیدنمان هم مجازی 
شــود...؟ از کی صبح ها که بیدار می شــویم دنبالش می گردیم و شب ها او 

آخرین چیزی است که ترکش می کنیم...؟
بیلچه گلدار و دستکش ها را برمی دارم و می روم خاک چند گلدان را زیرورو 
کنم. گنجشــک ها هم آمده اند کنارم نان ُخرده ها را نوش جان کنند.پاییِز 
توی باغچه محشر است؛ برگ های زرد و نارنجی، لیموترش ها و پرتقال های 

سبز، آفتابی که با ابرها قایم باشک بازی می کند.
اینجور که پیداست سه گلدان باید مرمت شوند. زحمت آوردن خاک تازه 

را »فرید«جان کشیده. من و گلدان ها کلی دعایش می کنیم.
کار که تمام می شود آب می ریزم پای تمام گل ها. صفای دیگری می گیرد 
حیاط. نفس عمیق می کشــم و دلم مثل ســابق می خواهد ثبت کنم این 

لحظات را و بفرستم برای دلبندانم. 
اما حیف که نمی شــود و در حصار قانونم. قانون استفاده صحیح از موبایل 
را دو روزی اســت تصویب کرده ام.یک ســاعت بعد، ســیل صداست که 
برمی خیزد. موبایِل 93 درصد شــارژ را در آغوش می گیرم و می بینم همه 
اظهارنظر کرده اند... با طیب خاطر می روم فیلم ها و عکس های باغچه را به 

عزیز نشان بدهم. 
بله... طاقت نیاوردم و خیلی راحت قانون شــکنی کردم و برگشتم به داماِن 
اعتیاد... می بینم وقتی او خواب است چقدر احساس تنهایی می کنم و دلم 
برای دنیای بی هیجان و ساکنم می سوزد، به حال تضادهای نادرست و ایضاً 

به حال تکلیِف بالتکلیفی که به آن مبتال شده ایم بیشترمان.
ُغرولند: چرا امواج موبایل، شــیرینی خامه ای، گرانی، دلتنگی، ترافیک و 
فرشته شانه چپ دست از سرمان برنمی دارند؟ چرا قصه چوپان دروغگو دو 

روزی است پاییزم را پُر کرده...؟

پس از رأی کمیته استیناف

 شجاع: این بخشش 
به چه دردم می خورد؟

مدافع پرسپولیس ســاعاتی پیش از دیدار 
تیمــش مقابل پیــکان با حکم بخشــش 
مواجه شــد که البته آن را بــی اثر می داند. 
شــجاع خلیل زاده که پس از اتفاقات دربی با 
رأی کمیته انضباطی محرومیت دو جلسه ای 
را متحمل شــد، در آســتانه دیدار با پیکان 
با رأی کمیته اســتیناف یک جلسه 
از آن بخشــیده شــد تا قــادر به 
حضــور در این دیدار باشــد. در 
این رأی آماده اســت »با توجه 
به محتویــات پرونده و فقدان 
ســابقه محکومیت دیگر در 
فصل جاری و ســپری شدن 
یک جلسه محرومیت مستنداً 
به ماده 107 مقررات انضباطی 
و اجرای یک جلسه محرومیت 

باقیمانده خلیل زاده ...

چه خبر؟

روایت مجازی

روزمره نگاری

چگونه »اوریانا فاالچی« شیفته شخصیت امام خمینیe  شد؟

تیرهایی که به سنگ خورد
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نمره بسیار خوب آزمون برابر روستوف
ورزش: سردار آزمون با نمره فنی بســیار خوبی در بازی هفته سیزدهم لیگ برتر 
روسیه مواجه شــد. خبرگزاری ورزشی چمپیونتات روســیه با مشارکت کاربرانش 
نمره فنی بسیار خوب هشت را به بازی 90 دقیقه ای سردار آزمون، مهاجم تیم زنیت 
سن پترزبورگ در نبرد خانگی برابر تیم روســتوف اختصاص داد. آرتم جیوبا، دیگر 
مهاجم زنیت با کسب نمره 9 بهترین بازیکن میدان معرفی شد. تیم زنیت شنبه شب 
با نتیجه پرگل 6 بر یک از سد روستوف گذشت. ســردار آزمون گل سوم زنیت را در 

دقیقه 44 به ثمر رساند. 

کالدرون: از پیروزی خوشحالم از بازی تیمم نه
ورزش: گابریل کالدرون پس از برتری 2 بر یک تیمش مقابل پیکان اظهار داشت: »امروز 
مهم تر از هر چیز کسب سه امتیازی بود که آن را بدست آوردیم. نیمه اول خیلی خوب بازی 
کردیم، اما اشتباهات زیادی داشتیم که کار در نیمه اول به تساوی کشیده شد. امروز بدون 
هواداران مان بازی کردیم که انگار یک بازیکن کمتر داشتیم. خوشحالم که در پایان پیروز 
شدیم و سه امتیاز را گرفتیم، اما از بازی خوشحال نیستم.«فرکی سرمربی پیکان نیز اظهار 
داشت: »آن چیزی که ما امروز برای خودمان مقابل تیم بزرگ پرسپولیس تصور نمی کردیم، 
شکســت بود. روی گل دوم غفلت کردیم و بر خالف انتظار خودمان شکســت خوردیم.«

استراماچونی: نگران بازی سختمان مقابل سایپا هستم
ورزش: آندره آ استراماچونی، سرمربی تیم فوتبال استقالل در نشست خبری پیش از دیدار 
آبی پوشان مقابل سایپا در هفته هفتم لیگ برتر، اظهار کرد: این بازی بی گمان بنا به دالیل 
مختلف سخت خواهد بود. یکی از دالیلش این است که در دیدار قبلی بازیکنانم از نظر بدنی 
و ذهنی فشار زیادی را تحمل کردند. وی در رابطه با اینکه آیا استقالل می تواند در بازی با 
سایپا به روند پیروزی های خود ادامه دهد، تصریح کرد: این بازی برای ما فوق العاده سخت 
خواهد بود. به دالیلی برای این دیدار نگرانی های خودم را دارم و به بازیکنانم گفته ام که 

بازی مهمی داریم و باید به همان روشی که عمل کرده ایم، پیش برویم. 

صادقی: انگیزه زیادی برای بازی مقابل استقالل داریم
ورزش: ابراهیم صادقی در نشست خبری پیش از دیدار سایپا مقابل استقالل در هفته هفتم 
لیگ برتر فوتبال، اظهار کرد: مقابل استقالل انگیزه زیادی داریم و امیدوارم این مسئله به 
ما کمک کرده و نتیجه بگیریم. وی در ادامه تصریح کرد: استقالل تیمی است که در زمین 
بازی کرده و بازی ســازی را از خط عقب شروع می کند. استقالل در زمین فوتبال بازی 
می کند و شاید نتایج خوبی کسب نکرده باشد، اما تیمی است که فوتبال خوبی به نمایش 
می گذارد. ما این تیم را آنالیز کردیم و بازی سختی خواهیم داشت، اما به بازیکنانمان برای 

کسب نتیجه امیدواریم و به آن ها اعتماد داریم.

ورزش: مدافع پرسپولیس ساعاتی پیش از دیدار تیمش 
مقابل پیکان با حکم بخشش مواجه شــد که البته آن را 
 بی اثر می داند. شجاع خلیل زاده که پس از اتفاقات دربی با 
رأی کمیته انضباطی محرومیت دو جلسه ای را متحمل شد، 
در آستانه دیدار با پیکان با رأی کمیته استیناف یک جلسه 
از آن بخشیده شــد تا قادر به حضور در این دیدار باشد. در 
این رأی آمده است »با توجه به محتویات پرونده و فقدان 
سابقه محکومیت دیگر در فصل جاری و سپری شدن یک 
جلسه محرومیت مستنداً به ماده ۱0۷ مقررات انضباطی و 
اجرای یک جلسه محرومیت باقیمانده خلیل زاده تا پایان 
فصل ورزشی جاری تعلیق اعالم می شود. چنانچه در مدت 
تعلیق مرتکب هرگونه تخلف منجر به محکومیت قطعی 
شود، محرومیت تعلیقی اجرا خواهد شد. رأی صادره شده 

قطعی است«.
مدافع پرسپولیس اما با تشکر از کمیته استیناف بابت رأی 

عادالنه اش، مدعی است اعالم این بخشش در 
شرایط کنونی دردی از او دوا نخواهد کرد 

چرا که تمرینات پرفشاری را پشت 
سر گذاشته که مانع از حضورش 

در این بازی خواهد شد.
خلیــل زاده در ایــن رابطــه 
می گویــد: ابتــدا جــا دارد از 
کمیته استیناف بابت بررسی 

این پرونده و بخششی که لحاظ 
کردند تشکر کنم. 

بی گناهی من با این رأی ثابت شد و واقعاًهم من در دربی کاری 
نکردم که مستحق محرومیت دو جلسه ای باشم و می توانم 
بگویم واقعاً آرام ترین بازیکن دربی بودم. در آن بازی اتفاقاً من 
همه را جدا می کردم تا اتفاقی رخ ندهد و نمی دانم چرا کمیته 
انضباطی مرا محروم کرد. این بخشش االن و در فاصله ساعاتی 
به بازی به چه دردم می خورد؟ من دیروز تمرین ســنگین 
داشتم. امروز صبح هم با مربی بدنساز تمرین فشرده و سنگینی 
داشتم و نمی توانم بازی کنم. ترکیب تیم و تاکتیک تیم هم 
توسط سرمربی دو روز قبل از بازی مشخص می شود و مطمئناً 
با این شرایط قادر به حضور در این بازی نیستم و االن هم در 

خانه هستم. برای تیم آرزوی موفقیت می کنم. 
وی در ادامه صحبت هایش گفت: مــن در این فصل آرام تر 
شــده ام و تالش می کنم درگیری نداشــته باشم. حتی در 
مصاحبه هایم هم تالش می کنم تا سبب آزردگی کسی نشوم 
و از این مسئله که چرا محرومم کردند قانع نشده ام. واقعاً از 
شنیدن خبر محرومیتم خنده ام گرفت. داریوش شجاعیان 
در آن صحنه من را هل داد و من هم مثل خود او این بازیکن 
را هل دادم اما او که من را هل داد محروم نشد و من که 
پاسخ حرکت او را دادم، محروم شدم! من نمی دانم که 
مســئوالن کمیته انضباطی چطور و با چه استداللی 

این طور رأی می دهند.
او در مورد اینکه موقع بازی دیروز چه احساسی داشته 
است می گوید: تماشای بازی تیم همیشه از پای تلویزیون 
با استرس زیادی همراه است . ولی نبود تماشاگران حسابی 
بازی را از هیجان انداخته بود. امیدوارم کمیته انضباطی در 
مورد محرومیت تماشــاگران تجدید نظر کند تا بازی ها از 

رونق نیفتد.
شجاع خلیل زاده در مورد دعوت به تیم ملی 
ناامید نیست و می گوید:یکی از اهداف 
بزرگ مــن در فصل جدیــد همین 
اســت. می خواهم آن قــدر خوب 
بازی کنم که بــه تیم ملی دعوت 
شــوم. می دانم اگر خوب باشم 
و در پرســپولیس بدرخشــم 
قطعاً ویلموتس سرمربی تیم 
 ملی هم مــن را خواهد دید.

او در مورد نیمکت نشــینی 
ســیدجالل هــم گفــت: 
سیدجالل بزرگ تیم ماست و 
مصدومیت داشت. همه بچه ها 
تالش کردند تا جای او را در تیم 
پر کنند. بااین حال همه می دانیم 
که بودن او برای هر تیمی غنیمت 
است و من امیدوارم او زودتر به ترکیب 

اصلی برگردد و به تیم کمک کند.

سینا حسینی: مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های گروهی از 
عزم جدی این مجموعه برای رشد و پیشرفت ورزش این 
استان در سال جاری خبر داد و تأکید کرد برای دستیابی 
به اهداف مد نظــر جامعه ورزش از هیچ تالشــی دریغ 
نخواهد کرد. وی افزود: برای ســامان دادن به پروژه های 
نیمه تمام ورزشــی و جذب اعتبارات بیشتر با مسئوالن 
کشــوری و وزارت ورزش و جوانان جلســات متعددی 
داشتیم تا بتوانیم در پایان سال شاهد بهره برداری ویژه از 

زیرساخت های ورزشی استان باشیم.

 4 هزار میلیارد ریال اعتبار
وی گفت: تا پایان امسال ۵0 زمین چمن مصنوعی و 40 
پروژه دیگر ورزشی هم تکمیل می شــود و زمین چمن 
شماره 2 ورزشگاه ثامن االئمه )ع( نیز تا پیش از دهه فجر 
امســال تکمیل و آماده بهره برداری می شود. ۱۵0 طرح 
نیمه تمام در این اســتان وجود دارد که نیازمند 4 هزار 
میلیارد ریال اعتبار است. وی با اشاره به آمادگی واگذاری 
پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی به صورت کامل 
یا مشارکتی اظهار کرد: هم اکنون برای ۱4 پروژه از این 
تعداد متقاضی بخش خصوصی مشــخص شــده است. 
توجه ویژه ای هم به حاشیه شــهر مشهد وجود دارد که 
 در این راســتا ایجاد 2۵ زمین چمــن مصنوعی، تجهیز 
و بهره برداری از ۱0 خانه محله انجام شــده و تجهیز ۱0 

خانه محله دیگر تا پایان امسال انجام خواهد شد.

تنها زیر تور
اما فتاحی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در خصوص 
سرنوشت تیم والیبال پیام برای حضور در رقابت های لیگ 
امسال گفت: متأســفانه ما تمام تالش خودمان را به کار 

گرفتیم تا این تیم به نماینده استان درمسابقات شرکت 
کند اما واقعیت تلخی که در این بین وجــود دارد ما در 
این مسیر تنها ماندیم، اسپانسرهای زیادی برای کمک 
به این تیم ابراز عالقه کردند اما وقتی زمان عمل رســید 
هر یک به شــکلی از انجام تعهدات خود طفره رفتند، با 
این حال امیدوارم که همه دست به دست همدیگر دهیم 
تا مشکالت این تیم برطرف شود. البته شهرداری بنا بود 
که یک کمک مالی انجام دهد اما انگار هنوز پول تزریق 

نشده است.
وی درپاسخ به این پرسش که آیا شورای شهر و شهرداری 
با وجود اینکه مجوزی برای کمک مالی به تیم های ورزشی 
ندارند، آیا این وعده را داده اند، گفت: من شخصاً با دوستان 
در حوزه مدیریت شــهری صحبت کردم قرار شد برای 
 حل مقطعی مشکالت تیم این مبلغ را به ما کمک کنند 
ان شــاءاهلل که این مبلغ نیز تزریق شود تا بتوانیم شاهد 
برطرف شدن مشکالت پیام باشــیم.فتاحی در پاسخ به 
پرسش دیگر قدس مبنی بر اینکه اگر مشکالت این تیم 
حل نشد و بازیکنان فعلی که در تمرینات تیم حضور دارند، 
از ادامه همراهی با این تیم صرف نظر کردند، توضیح داد: 
امیدوارم که با حل مشکالت این اتفاق رخ ندهد اما باید 

صبر کنیم ببینیم چه اتفاقاتی رخ می دهد.

 بالتکلیفی 12 هیئت
مدیرکل ورزش و جوانان در خصوص بالتکلیفی ۱2 هیئت 
ورزشی خراسان رضوی گفت: من هم این موضوع را قبول 
دارم اما برخی اتفاقات از دســت ما خارج است و باید در 
این خصوص منتظر تصمیم فدراسیون ها هم باشیم اما 
امیدوارم که در اســرع وقت سرنوشت هیئت های بدون 
رئیس هم روشن شود تا بتوانیم شــاهد فعالیت پر رنگ 

آن ها در ورزش خراسان باشیم.

امیرمحمد سلطان پور: در حالی که دیشب منچستریونایتد 
در یکی از بزرگ ترین بازی های فصل خود میزبان لیورپول 
بود خبرها پیرامون مالک احتمالی جدید این تیم حواس 
طرفداران بی شمار این تیم را حتی از زمین مسابقه نیز پرت 

کرده است.
شاهزاده سعودی که پیش از این دو بار شانس خود را برای 
خرید یکی از بزرگ ترین و نامی ترین باشگاه های ورزشی 
جهان امتحان کرده اســت، گویا خود را برای ارائه سومین 

پیشنهاد آماده می کند. 

گلیزرها به این راحتی دست بردار نیستند
گلیزرها از سال 200۵ پس از پرداخت ۷90 میلیون پوند 
مالک این باشگاه محسوب می شــوند و به همین راحتی 
حاضر نیستند از این تجارت پر سود خود دست بکشند و دو 

پیشنهاد ابتدایی را رد کرده اند. 
یکی از ســهامداران اصلی کنونــی یونایتد یعنی کوین 
گلیزر به تازگی ۱3 درصد ســهامی که در اختیار داشت 
را به ارزش 2۷0 میلیون پونــد در بورس نیویورک برای 
فروش گذاشته که نشان می دهد می خواهد از شراکت با 
این خانواده خارج شود. البته گفته می شود دیگر اعضای 
خانواده گلیزر که شامل چهار برادر و یک خواهر می شوند 
می خواهند فعالیت خود را به عنوان سهامداران یونایتد 
ادامه دهند اما کوین گلیزر پس از افزایش موقت سهمش 
ترجیح داده که از سهمش پول در بیاورد. قیمت هر سهم 
منچســتریونایتد در بازار بورس از ۱۵ دالر به ۱6 دالر 
افزایش یافت که زمان مناســبی برای فروش بود. البته 
نباید فراموش کنیم که ارزش هر ســهم از زمان بدست 
گرفتن سکان هدایت منچســتریونایتد توسط اوله گنار 
سولسشر از 20 دالر افت کرده است. اگر آمار بیشتری در 
مورد افت ارزش باشگاه یونایتد می خواهید ببینید بهتر 

اســت به این آمار نگاه بیندازید که از 3 میلیارد دالر در 
زمان دائمی شدن قرارداد سرمربی نروژی به 2 میلیارد و 

640 میلیون دالر افت کرده است.
دالیل این افت را می توان در نتایج ضعیف قرمزپوشان و عدم 
حضور در لیگ قهرمانان اروپا ارزیابی کرد که ســبب شده 
میزان سود یونایتد پس از سال ها روند نزولی پیدا کند. حاال 
محمد بن ســلمان که ثروت او را حدود 8۵0 میلیارد پوند 
تخمین زده اند دو پیشــنهاد را برای خرید شیاطین سرخ 
ارائه کرده است که گفته می شود یکی از آن ها رقم چشمگیر 
3 میلیارد پوند بوده است؛ که البته توسط مالکان فعلی این 

باشگاه یعنی خانواده گلیزر رد شده است.

اسپانسرهایی که احساس خطر کردند
به اضافه این ها باید درگیری یونایتد با اسپانسر اصلی پیراهن 
این تیم را نیز مورد توجه قرار داد. در خبرها آمده که شرکت 
شورلت که از سال 20۱4 تا 202۱ برای نقش بستن لوگوی 
این شرکت روی پیراهن شیاطین سرخ با آن ها قرارداد دارد 
و برای این هفت ســال مبلغ ۵۵9 میلیون دالر را به آن ها 
پرداخت می کند که یکی از باالترین رقم های اسپانسرینگ 
تاریخ است، به خاطر عملکرد ضعیف در درون زمین و کمبود 
قهرمانی های این تیم قصدی برای تمدید قراردادش ندارد. 
البته سه روز پیش کوین بول مسئول قراردادهای جهانی 
شرکت خودروسازی شورلت و جنرال موتورز تأکید کرد که 
این شرکت از همکاری با یونایتد سود سرشاری بدست آورده 

و همچنان عالقه مند است که این همکاری ادامه پیدا کند.
البته با همه این هــا و تمام چالش هایی کــه این روزها 
منچســتر با آن دســت به گریبان اســت، کارشناسان 
اقتصادی معتقدند که هر فرد یا گروهی که قصد خرید 
این باشگاه را داشته باشد باید حداقل 4 میلیارد دالر را 

برای این خرید در نظر بگیرد.

امیرمحمد سلطان پور:  هفته هفتم رقابت های لیگ 
برتر باشــگاه های کشــور، عصر دیروز با برگزاری سه 

مسابقه در شهرهای تهران، تبریز و جم آغاز شد.
در اولین بازی این هفته ماشین ســازی تبریز میزبان 
فوالد خوزســتان بود که این بازی پر گل و تماشایی در 
نهایت با پیروزی شاگردان جواد نکونام همراه شد. در این 
مسابقه ابتدا احمدرضا زنده روح از روی نقطه پنالتی در 
دقیقه ۱۵ ماشین را پیش انداخت اما خیلی زود و تنها 
دو دقیقه بعد ایوب والی روی پاس موسی کولیبالی بازی 

را به تساوی کشاند. 
ماشین ســازی که قصد عقب کشــیدن نداشت موفق 
شــد بار دیگر بازی را در دقیقه 2۷ روی حرکت زیبای 
سامان نریمان جهان به نفع خود رقم بزند. اما این نیمه 
باز هم شاهد گل های بیشــتری بود که البته همه آن 
سهم خوزستانی ها شد و احمد عبداهلل زاده و البته ایوب 
والی که خود را دو گله کرد تیمشان را پیش انداختند. 
عملکرد والی و گل هایی که به ثمر رساند مسلما جواد 
نکونام را به این فکر انداخته که می تواند در پست دفاعی 
که وی در آن بازی می کند تجدید نظر کند و حتی او را 
جلوتر بفرستد! در همان نیمه اول کامبک فوالد تکمیل 
شده بود و در نیمه دوم با اینکه حمالت زیادی را از طرف 
هردو تیم شاهد بودیم اما گل دیگری رقم نخورد تا تیم 
فوالد این سه امتیاز که به آن نیاز بسیار زیادی داشت را 

به حساب خود واریز کند.
اما از ساعت ۱8 دو بازی به صورت همزمان برگزار شد، 
جایی که پرسپولیس که از لحاظ نیاز به سه امتیاز حتی 
از فوالدی ها نیز تشنه تر بودند، به سختی آن را بدست 
آوردند. بازی در نیمه اول با گل دقیقه ۱9 مهدی ترابی 
همراه بود. به جز این گل پیکان عملکرد بسیار خوبی را 
از خود نشان داد و الیق باخت نبود و موفق شد در دقیقه 

36 مزد زحمات خود را گرفته و روی ضربه ایستگاهی 
سعید واسعی که بیرانوند می توانست روی آن بهتر کار 

کند بازی را به تساوی کشاند.
در نیمه دوم بازی متعادل تــری را از طرف هر دو تیم 
شاهد بودیم و قرمزهای پایتخت با وجود اینکه در برخی 
از دقایق بازی تــوپ و میدان را در اختیــار گرفتند اما 
توانایی به وجود آوردن موقعیت خطرناکی را روی دروازه 
حریف نداشتند. تا اینکه امید عالیشاه که در ابتدای نیمه 
دوم به جای مهاجم ضعیف برزیلی پرسپولیس به زمین 
آمد موفق شد با سانتر زیبای خود که البته با ضربه سر 
زیباتر احمد نورالهی همراه بود شــاگردان کالدرون را 

پیش بیندازد. 
یک دقیقه بعد از این اتفاق مهــدی عبدی که در بازی 
دربی تهــران قهرمان بود در این بــازی به ضد قهرمان 
سرخپوشان تبدیل شد و تنها ۱۷ دقیقه بعد از آمدن به 
زمین روی یک خطای خطرناک روی بازیکن پیکان به 
صورت مستقیم از زمین اخراج شد تا شاگردان کالدرون 
دقایق پایانی را با نگرانی پشت سر بگذارند و به زحمت 

سه امتیاز مسابقه را کسب کنند.
در دیگر بازی دیشــب پارس جنوبی جم و صنعت نفت 
آبادان هم به مصاف هم رفتند که دو تیم بعد از 90 دقیقه 
تالش به تســاوی بدون گل رضایت دادند. البته نباید 
فراموش کنیم که جمی ها در دقیقه 4۱ بسیار به گلزنی 
نزدیک شدند اما محمد ابراهیمی پنالتی خود را از دست 

داد تا در نهایت برای تیمش بسیار گران تمام شود.
با این ســه بازی دیروز، تغییراتی در جدول اتفاق افتاد 
که فعال فوالد تا رتبه چهارم و پرسپولیس تا رتبه ششم 
صعود کردند و پیکان و ماشــین ســازی نیــز در نیمه 
پایین جدول باقی ماندند و ممکن است تا پایان امشب 

وضعیتشان بدتر نیز بشود.

پس از رأی کمیته استیناف

شجاع: این بخشش به چه دردم می خورد؟
در نشست خبری مدیرکل مطرح شد

بحران اسپانسر در ورزش خراسان رضوی
منچستر یونایتد و مشتری های سمج

گلیزرها تخفیف بده نیستند
برد حیاتی نکونام در تبریز

3  امتیاز سخت پرسپولیس در ورزشگاه خالی

حمیدرضا عرب: در روزهایی که سرمربی ایتالیایی 
بنا به دالیل انضباطی روی نام دشتی قلم قرمز کشیده 
شنیده می شود که این بازیکن مشکالت مالی را هم بر 

استقالل رقم زده است.
ماجرا از این قرار است روزی که علی دشتی با مسئوالن 
اســتقالل پای میز مذاکره نشست اعالم کرد که هیچ 
قراردادی با سایپا ندارد. برگه تســویه حسابی که در 
دستش بود نیز داللت بر صحت این ادعا داشت اما یک 
ماه پس از عقد قرارداد سایپا نامه ای به کمیته تعیین 
وضعیت ارســال کردند واز آن ها خواســتار غرامت از 
باشگاه استقالل شد!ماجرا چه بود؟ مگر دشتی برگه 
تسویه حساب نداشت؟ یکی از مسئوالن این کمیته که 
نمی خواست نامی از او برده شود اعالم کرد که دشتی 
در مراجعه به کمیته تعیین وضعیــت اعالم کرده که 
بازیکن آزاد است و هیچ قراردادی با سایپا ندارد. شواهد 
نیز همین را نشان می داد اما مسئوالن سایپا امضایی از 

دشــتی به کمیته تعیین وضعیت ارائه دادند که درآن 
تعهد داده بود بدون پرداخت حــق رضایت نامه حق 
جدایی ندارد. در واقع این بند در اســنادی که دشتی 
به کمیته تعیین وضعیت ارائه داده بود وجود نداشت 
و استقاللی ها هم با استناد به درستی قراردادی که با 
این بازیکن منعقد کردند، قــرارداد را پس از مدتی در 
هیئت فوتبال ثبت هم کردند و دشــتی حتی در یکی 
از بازی های استقالل به میدان هم رفت. سایپایی ها که 
نه دشتی را می خواستند نه حاضر بودند بدون دریافت 
وجهی به کمیته تعیین وضعیت رضایت نامه بدهند در 
مذاکرات اولیه خود با اســتقالل صراحتاً اعالم کردند 

که دشتی کل مبلغ دریافتی اش از استقالل را باید به 
سایپا بدهد. ظاهراً این بازیکن با باشگاه استقالل 800 
میلیون قرارداد منعقد کرده بود. اما خواهش و تمناهای 
مسئوالن استقالل درنهایت موجب شد تا سایپایی ها از 
خیر 400 میلیون تومان بگذرد. حاال هم قرارشده این 
مبلغ در چند قسط پرداخت شــود. پرسشی که نباید 
از آن غافل شد این اســت که چرا در باشگاه استقالل 
پی  در پی چنین مشــکالتی به وجود می آید؟ چرا در 
قراردادهای فی مابین بــا بازیکنان و اعضای کادر فنی 

کمترین آینده نگری و تحقیقی وجود ندارد؟ 
اما دیروز استراماچونی که دشــتی را از تیمش اخراج 

کرده اســت درباره کنار گذاشــتن او و خالی 
شدن دست کادر فنی به خاطر کمبود بازیکن، 
گفت: یک بازیکن کمتر برای هیچ کس خوب 

نیست. ولی ارزش بازیکن به این چیزها 
ارتباطی ندارد. اگر بازیکنی از نظر 

انضباطی موردی داشته باشد، 
تصمیم ما درســت است. 

ارزش و مهــارت بازیکن 
ارتباطی به رفتار حرفه 
ای اش ندارد. شــاید 
یک نفر بهترین بازیکن 
باشد اما رفتار حرفه ای 
نداشته باشــد؛ در این 

صورت تصمیــم من این 
است که از چنین بازیکنی 

استفاده نکنم.

امین غالم نژاد: هفتــه هفتم لیگ برتر از دیروز اســتارت 
خورد و امروز با بازی های حساســی ادامه می یابد. در یکی از 
این بازی ها ذوب آهن و شهرخودرو که هفته خوبی را پشت 
سر نگذاشتند و هر دو تیم از جام حذفی کنار رفتند به دیدار 

هم می روند. 
حاال گل محمدی و منصوریان در حالی با یکدیگر بازی دارند 
که این بازی برای هر دو مربی اهمیت زیادی دارد. گل محمدی 
امیدوار است با بردن تیم سابقش، نه تنها خاطره باخت هفته 
گذشته مقابل نفت مسجد ســلیمان را پاک کند بلکه فاصله 

کمش با تیم های صدرنشین لیگ را حفظ کند. 
آن طرف میدان هم سرمربی ذوب آهن می داند که اگر مقابل 

شهرخودرو شکســت بخورد ممکن اســت جایگاهش روی 
نیمکت این تیم را از دست بدهد و به همین دلیل تمام تالشش 

را می کند تا از یحیی و شاگردانش امتیاز بگیرد.
در دیگر دیدار حساس امروز استقالل و سایپا در شرایطی به 
مصاف هم می روند که مکان این بــازی دیروز بارها از آزادی 
به شــهرک قدس و بالعکس تغییر کرد. برای استراماچونی 
بازی هایی چون ســایپا نقطه اتکایی برای باال کشیدن تیم از 

منطقه بحران است. 
آبی ها در حال حاضر در دو بازی گذشته پیروز بوده اند و اگر 
بتوانند امروز هم دست پر از میدان خارج شوند اوضاعشان در 

جدول سر و سامان خواهد گرفت.

امروز سپاهان و تراکتور هم که در باالی جدول شانه به شانه 
هم می روند به ترتیب در سیرجان و قائمشهر میهمان هستند. 
از دســت دادن امتیاز توســط این دو تیم مقابل گل گهر و 

نساجی آرزوی تیم های تعقیب کننده است.

دوشنبه 29 مهر 1398
نساجی مازندران- تراکتور - ۱۵:30
گل گهرسیرجان- سپاهان - ۱6:30

سایپا -استقالل - ۱6:4۵
ذوب آهن- شهر خودرو - ۱6:۵0

نفت  مسجدسلیمان- شاهین شهرداری  بوشهر - ۱۷:00

ضد  حمله

تکمیل گیت های الکترونیکی ورزشگاه امام رضا )ع( 
ورزش:نصب گیت های الکترونیکی در ورزشگاه ها برابر با ابالغ سازمان 
لیگ فوتبال ایران در ورزشگاه های برگزار کننده مسابقات لیگ اجباری 
شده و با توجه به شروع لیگ برتر همه ورزشگاه ها ملزم شدند تا این گیت 
ها را نصب کنند تا از این طریق هواداران بتوانند با آرامش و آسایش بیشتر 
در ورزشگاه حاضر شــوند.به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی از مجموع 22 گیت الکترونیکی پیش بینی شده در ورزشگاه 
امام رضا )ع( تا اکنون ۱6 گیت نصب شــده و در حال حاضر آماده بهره 
برداری می باشند. 6 گیت باقی مانده این پروژه تا چند روز آینده نصب 
خواهد شد. عالوه بر گیت های الکترونیکی ، ورزشگاه امام رضا )ع( با 62 
دوربین تحت شبکه که به اتاق مانیتورینگ وصل است نظارت تصویری 

کلیه جایگاه های هواداران را رصد می کند.

فوتبال باشگاهی ایران پنجم آسیا شد
AFC سهمیه قطعی 1+3 با اعالم

ورزش: در رده بندی جدید لیگ های فوتبال آسیا ایران با قرار گرفتن در رده 
پنجم سهمیه ۱+3 خود را قطعی کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا جدیدترین 
رده بندی لیگ های فوتبال قاره کهن را اعالم کرد که با توجه به این رده بندی 
اعالم شده دو کشور برتر منطقه شرق و غرب آسیا سهمیه ۱+3 می گیرند. در 
نتیجه فوتبال ایران با قرار گرفتن در رده دوم منطقه غرب آسیا سهمیه 3+۱ 
خواهد داشت. بدین ترتیب تیم های پرسپولیس، سپاهان، استقالل به صورت 
مستقیم در لیگ قهرمانان حضور خواهند داشت و شهرخودرو در پلی آف باید 
حضور پیدا کند. رنکینگ ۱0 تیم برتر باشگاهی لیگ قهرمانان آسیا بدین شرح 
است:۱-چین2- قطر3- ژاپن4- کره جنوبی۵- ایران6-عربستان۷- امارات8- 

تایلند9- عراق۱0- ازبکستان.

دیدار شهر خودرو - گل  گهر به تعویق افتاد
ورزش: دیدار تیم های فوتبال شهر خودرو و گل   گهر در هفته هشتم لیگ برتر 
فوتبال به تعویق افتاد. به گزارش وب سایت نود، دیدار تیم  های شهر خودرو 
مشهد و گل  گهر سیرجان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال که قرار بود روز 
جمعه 3 آبان ماه در ورزشگاه امام رضا)ع( برگزار شود به دلیل ایام سوگواری 
 رحلت پیامبر اکرم )ص(، شهادت امام حسن مجتبی )ع( و شهادت امام رضا )ع(

 به تعویق افتاد.سعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ با تأیید 
این خبر گفت: به باشگاه گل  گهر اعالم کردیم برای خرید بلیت پرواز به مشهد 

اقدامی نکنند تا تاریخ جدید این مسابقه از سوی سازمان لیگ اعالم شود.

 فدراسیون فوتبال حضور تیم ملی 
در قطر را تکذیب کرد

ورزش: فدراسیون فوتبال ایران اطالعیه ای را درباره حضور تیم ملی 
در تورنمنت قطر منتشر کرد. سایت فدراسیون فوتبال نوشت: »با توجه 

به شایعات درج شده در برخی از رسانه های خارج از کشور، دریافت هرگونه 
مکاتبه از قطر برای بازی مقابل ترکیه یا تیم های دیگر تکذیب می گردد. بر این 
اساس، هیچ بازی دوستانه یا رسمی در این زمینه به فدراسیون فوتبال پیشنهاد 
نشده است«.گفتنی است؛ رسانه های عراق و یک خبرنگار عربستانی دیروز 
مدعی شدند فدراسیون فوتبال قطر برای جام خلیج فارس به جای بحرین، 
امارات و عربستان از تیم های ملی فوتبال ایران و ترکیه دعوت کرده است و این 

دو کشور هم موافقتشان را برای حضور در جام اعالم کرده اند.

پیروزی زووله با گلزنی قوچان  نژاد
ورزش: تیم فوتبال زووله در هفته دهم لیــگ برتر هلند با گلزنی مهاجم 
ایرانی اش به پیروزی رسید. تیم فوتبال زووله دیروز در هفته دهم لیگ برتر 
هلند به مصاف تیم دن هاخ رفت و با نتیجه 3 بر یک به پیروزی رسید. رضا 
قوچان نژاد، مهاجم سابق تیم ملی کشورمان در این بازی از ابتدا در ترکیب 
زووله حضور داشت و 90 دقیقه برای تیمش بازی کرد. گل دوم زووله در این 

دیدار را قوچان نژاد در دقیقه ۷4 به ثمر رساند. 

 عارف غالمی همچنان امیدوار
به تعلیق محرومیت

ورزش: عارف غالمی به دلیل رفتار خارج از عرف با داور در بازی با پرسپولیس با 
حکم کمیته انضباطی دو جلسه از همراهی استقالل محروم شد که یک جلسه 
آن را در بازی با گل گهر پشت سر گذاشت. با این حال باشگاه استقالل با توجه 
به تعلیق محرومیت شجاع خلیل زاده، مدافع پرسپولیس، برای به تعلیق در 
آمدن جلسه دوم محرومیت غالمی به کمیته انضباطی نامه زده است و احتماالً 

به زودی کمیته انضباطی تکلیف این بازیکن را مشخص می کند.

منهای فوتبال

هفته هفتم لیگ برتر ایران
نساجی - تراکتور

دوشنبه 29 مهر-ساعت: 15:30 از شبکه ورزش

هفته هفتم لیگ برتر ایران
سایپا - استقالل

دوشنبه 29 مهر-ساعت: 16:45 از شبکه سه

هفته هفتم لیگ برتر ایران
ذوب آهن - شهرخودرو

دوشنبه 29 مهر-ساعت: 16:50 از شبکه ورزش

هفته نهم لیگ برتر انگلیس
شفیلدیونایتد - آرسنال

دوشنبه 29 مهر-ساعت: 22:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

در حال حاضر نه لیگ داریم، نه تیم ملی!
والیبال ایران در بالتکلیفی

ورزش: والیبال ایران روزهای عجیبی را ســپری می کند. کمتر از سه 
ماه تا برگزاری رقابت های انتخابی المپیک در چین باقی مانده و هنوز 
مشخص نیست لیگ برتر ایران با چند تیم و از چه تاریخی آغاز می شود! 
بی ثباتی در فدراسیون والیبال و برگزار نشــدن انتخابات ریاست این 
فدراسیون پس از ۱۱ ماه نشــان می دهد که اوضاع از چه قرار است. به 
تازگی هم که وزارت ورزش در تصمیمی غافلگیر کننده در جریان جام 
جهانی رأی به برکناری افشــین داوری و سرپرستی علی فتاحی، دبیر 
فدراسیون داد. فدراسیون بارها روی پرداخت بدهی تیم ها تأکید کرده، 
اما گویا تعداد تیم هایی که با طلبکاران خود تسویه حساب کردند، هنوز 

به هشت هم نرسیده است!

فدراسیون کبدی از لژیونرها چک و سفته می گیرد
ورزش: نکته جالبی که درباره لژیونرهای کبدی ایران به گوش می رسد 
این است که آن ها درصد قابل توجهی از قراردادشان را باید به فدراسیون 
کبدی بدهند. شیخ درباره مبالغ قرارداد کبدی کاران ایرانی در هند که 
گفته می شود مبالغی باالتر از یک میلیارد تومان است گفت: »قرارداد 
من حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان است اما از این پول خیلی 

به ما نمی رسد«.
او افزود: »حدود 2۵ درصــد باید مالیات بدهیــم و ۱2 درصد از مبلغ 
قراردادمان را باید به فدراسیون کبدی پرداخت کنیم«. او در این رابطه 
گفت: »ما را در تنگنا قرار دادند. قبل از اینکه به لیگ هندوستان بیاییم 
از ما چک و سفته گرفتند که باید ۱2 درصد از قرارداد را به فدراسیون 

پرداخت کنیم وگرنه اجازه حضور در لیگ هند را به ما نخواهند داد«.

محبوبیت باالی موسوی در اروپا 
ورزش: مسئوالن باشگاه اولیشتن لهستان پس از مدت ها مذاکره با سید 
محمد موسوی توانستند با این بازیکن به توافق نهایی برسند. در مراسم 
معارفه این تیم که در یک مرکز خرید انجام شــد، هواداران به محض 
شنیدن نام سید محمد موســوی بازیکن ایرانی به شدت او را تشویق 
کردند. موسوی در کنار متئوژ میکا دو بازیکن محبوب بین هواداران این 
تیم لهستانی بود تا نشان دهد هواداران تیم اولیشتن از اکنون روی این 

بازیکن حساب باز کردند. 

تکواندو گرندپری- بلغارستان
عسکری: سهمیه ها در مسکو قطعی خواهد شد

ورزش: سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: با آمادگی کامل به صوفیه نرفته 
بودیم و با توجه شــرایط تکواندوکاران مدعی در رنکینگ فدراسیون 
جهانی، ســهمیه ها در مرحله نهایی رقابت های گرندپری در مســکو 

قطعی خواهد شد.
فریبرز عسکری گفت: این درست که ما در صوفیه باختیم و تنها دو برنز 
کسب کردیم، ولی اغلب رقبای نزدیک به تکواندوکاران ما در رنکینگ 
هم باختند، کسانی که فاصله زیادی داشتند و یا رتبه باالتری موفق به 

کسب مدال شدند. این برای ما خطری محسوب نمی شود. 

ماجرای درخواست 800میلیونی سایپا از استقالل

دردسرهای دشتی تمامی ندارد
یحیی و رازهای نصف جهان

سایپا  استقالل؛ آبی ها در نقطه اطمینان؟

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــن نامه قان ــاده 13آيي ــاده 3 قانون و م ــوع م ــى موض آگه
ــماره  139860322002001003- ــاختمان هاى فاقد سند رسمى/برابر راى ش اراضى و س

ــاختمان  ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــات اول موض 1398/05/05    هي
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض 
ــاه مير بشماره شناسنامه  11 صادره از زابل در ششدانگ  متقاضى آقاى ملك ميرى فرزند ش
اعيان يكباب خانه  به مساحت  253/95 متر مربع در قسمتى ازپالك 726 فرعى از1 - اصلى  
واقع در بخش 2 سيستان شهر زابل خيابان پاسداران-شهيد ژيانى شرقى  خريدارى از مالك 
رسمى وراث عباسعلى ميرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتشار  آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  به صدور س
ــيد ، ظرف مدت يكماه  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در  از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد .9808750آ/ م الف:952
تاريخ انتشار نوبت اول:يكشنبه1398/07/14

تاريخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1398/07/29
مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  آگه
ساختمان هاى فاقد سند رسمى/برابر راى شماره  1398/06/04-139860322002001311   
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم معصومه 
ــدانگ  يكباب خانه  به  ــنامه  957 صادره از زابل در شش ــماره شناس غالميان فرزند على بش
ــمتى ازپالك 689 فرعى از1 - اصلى  واقع در بخش 2  ــاحت  106/50 متر مربع در قس مس
سيستان شهر زابل خيابان دانشگاه-دانشگاه 7 انتهاى كوچه  خريدارى از مالك رسمى كميته 
امداد امام خمينى (ره) زابل محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتشار  آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  به صدور س

ــيد ، ظرف مدت يكماه  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در  از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد  صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

شد .9808752آ/ م الف:948
تاريخ انتشار نوبت اول:يكشنبه1398/07/14

تاريخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1398/07/29
مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد امالك زابل

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ــاختمانهاي فاقد سند رسمي/ برابر راي شماره1398/07/08-139860306010001923  س
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس 
ــنامه 488 صادره از قوچان در ششدانگ يك  ــماره شناس منصوري ينگه قلعه فرزند قربان بش
باب خانه به مساحت 94,13 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 172اصلي بخش دو قوچان 
ــار محرز  ــمي خانم نرجس افش ــطه  از مالك رس ــع در اراضى نظرآباد خريداري مع الواس واق
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند  صورتي كه اش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  نمايند.بديهي اس

مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000123/آ9808705
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/29

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي/ برابر راي شماره 1398/07/08-139860306010001927 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي تقي  مس
ــنامه 240 صادره از فاروج درششدانگ يك باب  ــماره شناس رضائي اميراباد فرزند قربانعلي بش
خانه به مساحت 88 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 166 اصلي بخش دو قوچان  واقع در 
اراضى فرخان عليا و از محل مالكيت آقاى حسين صاحبكار فرخانى  محرز گرديده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است  ــليم اعتراض، دادخواس ماه از تاريخ تس
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.كالسه 1398114406010000192/آ9808707
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/7/29

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــف وضعيت ثبتي و  ــون تعيين تكلي ــاده 13 آئين نامه قان ــاده 3 قانون و م ــي موضوع م آگه
ــماره 139860306010001945- ــمي/برابر راي ش ــند رس ــاختمانهاي فاقد س اراضي و س
ــاختمانهاي  ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س 1398/07/09هي
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــند رسمي مس فاقد س
ــنامه 4 صادره از  ــت فرزند سيد محمد بشماره شناس ــيني سياهدش متقاضي خانم رعنا حس
فاروج درششدانگ يك باب خانه به مساحت 78,39 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 170 
اصلى بخش دو قوچان  واقع در اراضى كالته منصورخان و از محل مالكيت آقاى حسين اصغر 
عليرضا زاده باقرى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــند مي توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول  را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس

ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000124/ اعتراض طبق مقررات س
آ9808734

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/7/29

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى مزايده مال غير منقول كالسه 9700089
ــاورزى لطف آباد عليه  ــعبه اجراله:بانك كش ــه 9700089 ش به موجب پرونده اجرائى كالس
ــيكلت و  ــتگاه موتور س ــميه لطيف(ضامن) چهار دس ــه لطيف(متعهد)و مجيد ملى و س فاطم
ــه مذكور توقيف  ــتانكار در كالس ــخصات ذيل) تقاضاى بس ــتگاه دوچرخه (با مش ــت دس هش
ــتگاه موتور سيكلت  ــرح:يك دس ــناس اموال فوق الذكر به ش ــت. برابر نظر كارش گرديده اس
ــماره vin:n3ccde210gmdoo215 مبلغ شصت  كويرCdi 150 هندلى مدل 1397به ش
ــيكلت كوير 125 سى سى مدل 1395 و شماره  ــتگاه موتور س و پنج ميليون ريال و يك دس
ــتگاه موتور  ــاه وچهار ميليون ريال و يك دس ــه مبلغ پنج vin:n3cxxx125k9335783 ب
ــماره vin:n3cxxx125k9517232  به مبلغ  ــيكلت كوير125سى سى مدل 1395 و ش س
ــيكلت كوير cdi200 هندلى مدل 1397 و  ــتگاه موتور س پنجاه و دوميليون ريال و يك دس
ــماره vin:n3ccdf330gmh00554  به قيمت هفتاد و پنج ميليون ريال و يك دستگاه  ش
ــت و هشت ميليون ريال و پنج دستگاه دوچرخه  دوچرخه وى وا 26 مدل elite به مبلغ بيس
ــى و پنج ميليون ريال و يك دستگاه دوچرخه  ــاك 26 نقره اى – نوك مدادى به مبلغ س آس
ــتگاه  ــدو پنج ميليون ريال و يك دس ــكى به مبلغ ص ــگ قرمز و مش ــكيل 770 رن Scott اس
دوچرخه SCitt اسكيل 760 رنگ سفيد و مشكى به مبلغ چهل و پنج ميليون ريال با عنايت 
به توقيف بودن وسايط فوق امكان جابجايى و آزمايش جاده فراهم نگرديد و اموال فوق جمعا 
به مبلغ 459/000/000 ريال(چهار صد و پنجاه و نه ميليون ريال) ارزيابى گرديد. لذا مزايده 
اموال فوق الذكر در قبال مبلغ 459/000/000 ريال(چهار صد و پنجاه و نه ميليون ريال)  از 
ــاعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/8/22 در شعبه اجراى ثبت اداره ثبت اسناد درگز  س
ــد. مزايده از  ــا بين امام رضا 7 و 9 از طريق مزايده به فروش مى رس ــع در بلوارز امام رض واق
ــروع و به باالترين قيمت  مبلغ 459/000/0009 ريال(چهارصد و پنجاه و نه ميليون ريال)ش
پيشنهادى نقداًفروخته مى شود. و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه 
روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر 

برگزار خواهد شد.9809376
رئيس اداره ثبت اسنا د و امالك درگز  /  ناصر حسن زاده

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى
 و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــف وضعيت ثبتى و اراضى و  ــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكلي ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره139860306007000464

ــت ثبتى اراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــوع قان ــه 97,128   موض ــات اول  كالس -98,6,30 - هي
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
بالمعارض  متقاضى خانم وجيهه جوادى  يزدى فرزند حسين  به شماره شناسنامه 2239 صادره از 
مشهد  در يك باب ساختمان  به  مساحت 210 متر مربع پالك  1 فرعى از 570 -   اصلى مفروز  
ــهد تربت جام خريدارى از مالك مالكيت  ــان رضوى بخش 13مش ــده از  واقع در خراس و مجزى ش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــاعى متقاضى  محرز گرديده اس مش
روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9808694
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/29

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــف وضعيت ثبتى و اراضى و  ــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكلي ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره139860306007000436

ــى اراضى و  ــف وضعيت ثبت ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــات اول / دوم 98,72   موض -98,6,26 - هي
ــات مالكانه  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرف ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س س
ــنامه 407 صادره از تربت  ــماره شناس بالمعارض  متقاضى آقاى احمد فيضى  فرزند براتعلى  به ش
ــاحت 115,40 متر مربع پالك   فرعى از 755 -   اصلى مفروز  و  جام  در يك باب منزل  به  مس
ــده از  واقع در خراسان رضوى بخش 13مشهد تربت جام خريدارى از مالك رسمى آقاى  مجزى ش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  براتعلى فيضى محرز  گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــخاص نسبت به صدور س ــود و در صورتى كه اش آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش

ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9808695
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/29

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــف وضعيت ثبتى و اراضى و  ــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكلي ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره139860306007000437

ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــه97,81   موضوع قانون تعيي ــات اول / دوم كالس -98,6,27 - هي
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــنامه 426  ــماره شناس ــت  فرزند عبد الكريم  به ش بالمعارض  متقاضى آقاى عبدالحكيم على دوس
ــاحت 243 متر مربع پالك   فرعى از 695 -   اصلى  ــهر  در يك باب منزل  به  مس صادره از نيل ش
ــان رضوى بخش 13مشهد خريدارى از مالك رسمى آقاى  ــده از  واقع در خراس مفروز  و مجزى ش
ــى خلقى جامى محرز   ــن و محمدرضا همگ ــهم االرث گالبى و محس ــد عظيم خلقى جامى س محم
ــود و در  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــيد ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ــى تقديم نمايند. بديهى  ــت خود را به مراجع قضاي ــليم اعتراض، دادخواس مدت يكماه از تاريخ تس
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. 9808696
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/29

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــف وضعيت ثبتى و اراضى و  ــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكلي ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000223

-98,7,6 - هيات اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى محمد 
جمعه كريمى حاجى آباد فرزند جان محمد  به شماره شناسنامه 172 صادره از تربت جام  در يك 
ــده از   ــاحت 200,30 متر مربع پالك  6 فرعى از 3 -   اصلى مفروز  و مجزى ش باب منزل   به  مس
ــهد تربت جام خريدارى از  مالكيت رسمى آقاى محمد خان  ــان رضوى بخش 13مش واقع در خراس
ــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــت. لذا به منظور اط ــى تيمورى   محرز گرديده اس كريم
روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.9808697
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/29

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك همدان – ناحيه يك
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 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 راي شماره 441  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان – ناحيه يك تصرفات  ــند رسمي مس هاي فاقد س
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي موسى رسولى پايدار  فرزند عباس بشماره شناسنامه 1419 
ــمتي  ــاحت 220/24متر مربع در قس ــش دانگ يك باب خانه  به مس صادره از همدان در ش
ــهرك الوند ،كوچه حافظ 7  ــه همدان به آدرس ش ــالك 13اصلي واقع درحومه بخش س از پ
ــت. لذا به منظوراطالع  ــباغى  محرز گرديده اس ــمى آقاى لطف اله باش خريدارى ازمالك رس
ــخاص نسبت به  ــود در صورتي كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش
ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به  صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بدهي است در صورت 
ــد.( م  ــند مالكيت صادر خواهد ش انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

الف  1053) آ-9808687
تاريخ انتشارنوبت اول : 7/13 /1398    تاريخ انتشارنوبت دوم  7/29 /1398

رئيس ثبت اسناد و امالك همدان – على زيورى حبيبى

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ــف وضعيت ثبتى و اراضى و  ــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكلي ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 441 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان ناحيه  ثبتى اراضى و س
ــى رسولى پايدار فرزند عباس بشماره شناسنامه  يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى موس
ــدانگ يك باب خانه به مساحت 220/24 مترمربع قسمتى از پالك  1419 صادره از همدان در شش
13 اصلى واقع در حومه بخش سه همدان به آدرس شهرك الوند كوچه حافظ 7 خريدارى از مالك 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــباغى محرز گرديده اس ــمى آقاى لطف اله باش رس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. ( م الف 1053)9808710
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/7/13       تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/7/29

على زيورى حبيبى  رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موضوع ماده3قان آگه
فاقد سند رسمى برابرراى شماره139860301046000454هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره شناسنامه9  ــين بش تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى غالمرضا خيرخوانى فرزند حس
ــدانگ يك قطعه زمين وبناى احداثى به مساحت 140/80 مترمربع ازقطعه  صادره ازگرمساردرشش
ــوا خريدارى ازمالك رسمى  دوم باقيمانده پالك29 فرعى از158 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش
خانمها زهرا و نصرت اعاليى جعفرى به متقاضى محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
ــند مالكيت  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود درصورتى كه اش دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه  اين اداره تس
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد192ث/م الف   آ-9809402
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/14  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/29  

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا
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فرهنگ و هنر

گزارش اکران

پیشتازی »رد خون« و فروش میلیاردی 
»مسخره باز« در هفته نخست اکران

در حالــی کــه فیلم 
»ماجــرای نیمروز، رد 
خون« در سومین هفته اکران با 
فروش بــاالی 3 میلیاردی خود 
صدرنشین جدول فروش هفتگی 
است، »مسخره باز« رقابت خود 

را بــا فروش یک میلیاردی در هفته اول اکران با دیگر فیلم ها آغاز کرده 
است.

با آغاز اکران فیلم های جدید در هفته های گذشته، استقبال از آثار در حال 
نمایش نسبت به ماه های اخیر رشد بیشتری داشته است. این در حالی 
است که هفته پیش ســینماهای سراسر کشور به مناسبت ایام اربعین 
حسینی از ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۶ تا شنبه ۲۷ مهرماه همزمان با اربعین 

حسینی به طور کامل تعطیل بوده اند.
اما نگاهی به آمار فروش فیلم ها نشان می دهد تا حدودی سینما از رکود 
اواخر فصل تابســتان خارج شده و با اکران فیلم های جدید و در آستانه 

نمایش، تنور این رقابت و البته بازار سینما گرم تر از پیش شود.
فیلم »ماجرای نیمروز، رد خون« به کارگردانی محمدحسین مهدویان 
در ســومین هفته اکران با استقبال بســیاری روبه رو شده و در هفته ای 
که گذشــت نیز با در اختیار داشتن ۱۸۰ ســالن سینما و فروش ۹۰3 
میلیون تومانی برای سومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش بود 
و مجموع فروش خود را به 3 میلیارد و ۶۵3 میلیون تومان رســاند. این 
فیلم در هفته های اکرانش بیش از ۲۸۱ هزار مخاطب را به سینما جذب 

کرده است.
»مسخره باز« اولین ساخته همایون غنی زاده در نخستین هفته اکرانش 
با اســتقبال بســیار خوبی روبه رو شــد و البته اکران این فیلم با کسب 
جایزه ویژه هیئت داوران ســی و پنجمین جشنواره فیلم ورشو لهستان 
نیز همزمان شــد. این فیلم در جشــنواره سی و هفتم فجر مورد توجه 
منتقدان و تماشاگران قرار گرفته بود و روزهای خوبی را در اکران عمومی 
تجربه می کند. برهمین اساس »مسخره باز« با در اختیار داشتن ۶۰ سالن 
سینما در هفته گذشته فروش ۸۷۸ میلیون تومانی را ثبت کرد و فروش 
کلــی آن نیز تا پیش از تعطیالت به یک میلیارد و ۲۸3 میلیون تومان 
رسیده اســت و تا هفته گذشته ۶۲ هزار نفر مخاطب این فیلم بوده اند. 
این در حالی است که سالن های در اختیار این فیلم نسبت به پنج فیلم 

نخست جدول بسیار کمتر و به طور تقریبی نصف تعداد آن هاست.
اما ســومین جایگاه جدول فروش هفتگی به فیلم »کلوپ همســران« 
ساخته مهدی صباغ زاده اختصاص پیدا کرده است، در حالی که فروش 
کلی آن ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. همچنین این فیلم 
در چهار هفته و با در اختیار داشتن ۱۲۴ سالن توانست در هفته گذشته 
3۵3 میلیــون تومان را ثبت کند و به نظر می رســد نبود رقیب در ژانر 

کمدی فضای مناسبی برای این فیلم فراهم کرده است.
»درخونگاه« جدیدترین فیلم سیاوش اسعدی نیز که دومین هفته فروش 
خود را با در اختیار داشــتن ۱۰۲ سالن تجربه می کند در هفته گذشته 
3۲۸ میلیون تومان فروش را ثبت کرده و با رساندن رقم فروش کلی خود 

به ۸۰۷ میلیون تومان در جایگاه چهارم جدول قرار گرفته است.
همچنین فیلم سینمایی »سال دوم دانشکده من« به کارگردانی رسول 
صدرعاملی در دومین هفته اکران و با ۱۰۵ ســالن ۲۴۶ میلیون تومان 
فروش داشت؛ فروش کلی فیلم به رقم ۵۷۷ میلیون تومان رسیده و در 

جایگاه پنجم جدول فروش قرار گرفته است.
»مردی بدون سایه« به کارگردانی علیرضا رئیسیان یک میلیارد و ۱۸۶ 
میلیون تومان، »پیلوت« به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان ۴۹۰ میلیون 
تومان، »شاه کش« به کارگردانی وحید امیرخانی پس از چهار هفته اکران 

با ۷۱ سالن سینما، ۸۹۴ میلیون تومان فروش داشته اند.
عالوه بر این فیلم »کروکودیل« به کارگردانی مسعود تکاور که هفته آخر 
شهریور روی پرده سینماها رفته است، با محدودیت سنی باالی ۱۵ سال 
و در اختیار داشتن ۴۶ سالن سینمایی بیش از ۲۶۶ میلیون تومان فروش 

داشته و در مجموع ۲3 هزار نفر مخاطب این فیلم بوده اند.
»شکســتن همزمان بیست اســتخوان« به کارگردانی جمشید و نوید 
محمودی پس از چهار هفته نمایش در ۵۹ ســالن سینما ۲۲۸ میلیون 
تومان فروش داشته است که به تفکیک از مجموع فروش این فیلم ۱۴۸ 

میلیون تومان سهم سینماهای تهران بوده است. 
فیلم مســتند »آبی به رنگ آســمان« به کارگردانــی امیر رفیعی 
نمایش خود را از ســوم مهرماه آغاز کرده و با در اختیار داشتن 3۷ 
ســالن سینما ۷۱ میلیون تومان فروش داشته و ۴ هزار نفر آن را در 

سینماها تماشا کرده اند.

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل  پویانمایی سینمایی 
»آخرین داستان« به نویسندگی و کارگردانی اشکان 
رهگذر در فهرســت 3۲ اثر رقابت کننده در شاخه 
بهترین انیمیشــن آکادمی  اسکار قرار گرفت که به 
گفته سازنده آن به صورت مستقل و با دوبله انگلیسی 

در این بخش شرکت کرده است. 
این اثر برداشتی آزاد از داستان »ضحاک« شاهنامه 
فردوسی است که تصویرگری، صداگذاری و موسیقی 
جذابی دارد. اکبر زنجانپور، حامد بهداد، لیال حاتمی، 
پرویز پرســتویی، مجید مظفری، اشکان خطیبی، 
باران کوثری، حســن پورشیرازی، شقایق فراهانی، 
ملیکا شریفی نیا، بانیپال شومون، روزبه فرخ نعمتی، 
بیتا فرهی و زهیر یاری از بازیگرانی  هستند که در این 

انیمیشن صداپیشگی کرده اند. 
انیمیشــن »آخرین داســتان« تاکنــون موفق به 
دریافت ۱۱ جایــزه بین المللی داخلی و خارجی از 
جشنواره های معتبر ایرانی و خارجی شده است. از 
کسب سیمرغ بهترین انیمیشن سینمایی ایران از 
سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر بگیرید تا 
حضور در جشنواره »انسی« و معرفی شده در بازار 

فیلم جشنواره کن. 
 اکران این اثر در 3۲ کشور همچون آمریکا، روسیه، 
اسپانیا، ســوئد، یونان و نروژ به زودی آغاز می شود 
و همزمان با اکــران خارجی، در ایــران هم اکران 
خواهد شــد. با »اشــکان رهگذر« که این روزها در 
حال برنامه ریزی و رایزنی برای اکران داخلی فیلمش 
است درباره انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« و 
ماجرای حضورش در آکادمی  اسکار گفت و گو کردیم 

که می خوانید: 

 گمان می کردیــد اثرتان در بخش رقابتی 
بهترین انیمیشن اسکار 2020 پذیرفته شود؟

بله، چــون حــدود دو ســال برای ایــن موضوع 
برنامه ریزی کرده بودیم. ضمن اینکه اثر با جوایزی 
که در جشنواره های مختلف بین المللی گرفته است، 
استاندارد حضور در رقابت اسکار ۲۰۲۰ را در بخش 

انیمیشن داشت. 

 امید به دیده شدن این پویانمایی دارید؟
طبق قوانین آکادمی  اســکار، این اثر دیده می شود. 
اکنون جشــنواره مثل قبل نیســت که یک سری 
اعضا داشــته باشد و آن ها اگر دوست داشته باشند، 
فیلمی  را ببینند یا نبینند یا به فیلمی  رأی بدهند یا 
ندهند. امسال، آثار را دسته بندی کرده اند و تعدادی 
از اعضای آکادمی  باید به همه آثار بخش رقابتی رأی 

بدهند . 

 گمان می کنید حضور در اسکار 2020 روی 
بازار فروش جهانی این انیمیشن اثر بگذارد؟

امیدواریــم اثر خوبی بگذارد، ضمــن اینکه قرارداد 
پخش این فیلم در 3۲ کشــور بسته شده است. در 
حال حاضر این اثر در آمریکا نمایش داده می شــود 
و قرارداد پخش آن در کشورهای حوزه بالکان، شرق 

اروپا و آمریکای جنوبی بسته شده است.
 

 درباره حضور مستقل فیلمتان در آکادمی 
 اسکار هم توضیح می دهید؟

فیلمی  که به آکادمی  اسکار داده شده با دوبله انگلیسی 
بوده است. سینمای ایران امسال دو فیلم برای اسکار 
۲۰۲۰ داشت، یکی فیلم »در جست وجوی فریده« 
که از سوی خانه سینما معرفی شده و نماینده ایران 

در بخش غیرانگلیسی زبان است و چون هر کشوری 
فقــط یک فیلم می تواند به این بخش معرفی کند؛ 
ما خودمان به صورت مســتقل اقدام کردیم یعنی 
فیلممان را دوبله انگلیســی کردیم و به عنوان یک 
فیلم انگلیسی زبان در بخش انیمیشن )پویانمایی( 
آن را شرکت دادیم. این فیلم، یک فیلم ایرانی است، 
اما بدون معرفی از ســوی نهادهای متولی. در واقع 
خودمان به طور مســتقل در اسکار شرکت کردیم و 

فیلم ما واجد شرایط بود. 

 در دوبلــه انگلیســی کار، از چهره های 
شناخته شده استفاده کردید؟ 

بودجه ما اجازه چنیــن کاری را نمی داد ولی دوبله 
کار بسیار حرفه ای است که در اسپانیا انجام شده و 
دوبلورهای حرفه ای به کار گرفته شدند. سعی کردیم 
صدای بازیگرها در دوبله انگلیسی شبیه سازی شود. 

 ساخت این انیمیشن حدود 10 سال زمان 
برد، چرا فرایند ساختش این قدر طوالنی شد؟

فرایند تولید انیمیشن از پیش تولید گرفته تا پس 
تولید در همه جای دنیا حدود سه چهار سال است 
و گاهی مرحله شکل گیری ایده های اولیه هم ممکن 
است سه چهار سال طول بکشد، ولی طوالنی شدن 
روند ساخت این انیمیشن، به خاطر روند طبیعی نبود 
بلکه به خاطر مشقت های انجام کار و بی تجربگی ما 
بود؛ ضمن اینکه حامی  نداشتیم و بودجه ای هم در 
اختیار نداشتیم؛ به همین دلیل مجبور بودیم پروژه 
بگیریــم و پول آن را خرج ســاخت این پویانمایی 
کنیم یا حتی خانه و ماشینمان را بفروشیم! این ها 
موجب طوالنی شــدن کار شــد وگرنه روند تولید 
انیمیشــن، معموالً سه چهار ســال است؛ ولی این 
پروژه از ســال ۸۹ آغاز شد و تا ۹۷ طول کشید که 
با مراحل نهایی پس تولید و پخش به ۹ سال رسید. 
فیلمساز انیمیشن، چندین برابر فیلمساز فیلم زنده 
زحمت می کشد، فیلم بسازد و زمان فروش و پخش 
هم چندین برابر فیلم زنده باید بدود چون سینمای 

ایران، انیمیشن را جدی نمی گیرد.

 چرا کار را در ابتدا پخش بین المللی کردید و 
بعد به دنبال اکران داخلی هستید؟

چون پخش بین الملل برایمان راحت تر بود. نخستین 
رونمایی »آخرین داســتان« سال ۲۰۱۸ در شورای 
انسی بود، مهم ترین جشنواره انیمیشن دنیا. وقتی 
ایــن فیلم در آنجا نمایش داده شــد، بســیاری از 
پخش کننده های جهانی خودشــان سراغ ما آمدند 
و پخــش بین الملل ما از همانجا آغاز شــد. اکران 
سینمایی پویانمایی در ایران بسیار سخت است. قصد 
ما این بود که فیلم را در تابستان امسال اکران کنیم 
اما نتوانستیم. البته شاید سبب خیر هم شد ولی در 
مجموع اکران داخلی پویانمایی خیلی سخت است. 
پویانمایی یک زبان جهانی و بین المللی دارد که قابل 
فهم اســت و در دنیا آن را بیشتر جدی می گیرند 
ولی فیلم های زنده به ویژه فیلم های ایرانی، کمتر این 
شانس را دارند که بتوانند پخش جهانی داشته باشند 
و زبانشــان خیلی بومی  است. اینکه ما توانستیم به 
صورت مستقل در اسکار شرکت کنیم به این دلیل 
بود که آکادمی  اسکار، انیمیشن را به عنوان یک فیلم 
انگلیسی زبان می پذیرد ولی اگر فیلم زنده را دوبله 
انگلیســی کنید، آن را نمی پذیرند چون ذات زبان، 

انگلیسی نبوده است. 

 ضمن اینکه بخش عمده ای از انیمیشن بر 

پایه تخیل است که آن را فرامکان و فرازمان 
می کند؟ 

همین طور است. داستان انیمیشن ما درباره شاهنامه 
اســت اما اصل ماجرا که نبرد خیر و شــر اســت، 

مسئله ای جهانی به شمار می رود.

 شاهنامه فردوسی داســتان های جذاب 
و تصویری بســیار خوبی دارد؛ برای انتخاب 

داستان ضحاک تعمد خاصی داشتید؟
شاهنامه قصه های جذاب زیادی دارد اما دلیل اصلی، 
عشــق به شــاهنامه بود. دغدغه داشتیم که برای 
شاهنامه، کاری آبرومند در مقیاس جهانی بسازیم 
و به نظرم این دغدغه خیلی هاست. جذابیت داستان 
ضحاک آن قدر باال و گیراســت کــه در هر دوره ای 

می توان از این داستان آموخت.
  

 با توجه بــه ضعف فیلم نامــه در حوزه 
انیمیشن سازی، این قصه جذاب می توانست 

ضعف فیلم نامه را هم کم کند؟ 
البته بچه های انیمیشــن در حوزه فیلم نامه نویسی 
بی تجربه هســتند. ما همه تالشمان را کردیم که 
فیلم نامه قوی باشــد و از آقای محمد چرمشیر هم 
مشاوره گرفتیم. ضمن اینکه پس از پایان فیلم نامه، 
با تصویرگر روی داســتان کار زیــادی کردیم. ادعا 
نمی کنم کارمان بدون ایراد است اما الگوی موفقی در 

حوزه داستان گویی انیمیشن ایران است.

 کار از نظر فنی و تصویرگری هم آن طور که 
انتظار داشتید، درآمد؟ 

حوزه فنی از بخش های مهم انیمیشن سازی است. 
ما در انیمیشــن ایران، مؤلفه و مکتب نداریم و باید 
آن قدر کار ســاخته شــود که از آن ها مؤلفه بیرون 
بیاید و بشــود مکتب. تالش مــا این بود از مکتبی 
اســتفاده کنیم که بهتر بتواند بار دراماتیک فیلم را 
به دوش بکشد، به همین دلیل مکتب انیمه )مکتبی 
با خاستگاه انیمشن سازی ژاپنی( را انتخاب کردیم 
که بتوانیم آن را کمی  ایرانیزه کنیم. خوشبختانه از 

جشنواره های مختلف بین المللی، بازخوردهای خوبی 
گرفتیم . 

 البته موســیقی هم در ایرانیزه کردن کار 
نقش مهمی  دارد، ضمن اینکه شما از سازهای 

مقامی  هم در موسیقی فیلم استفاده کرده اید.
ما معتقدیم شــاهنامه متعلق به همــه مردم ایران 
اســت و سعی کردیم این نگاه را از طریق موسیقی 
القا کنیم. در این فیلم از موسیقی شمالی، جنوبی، 
شــرقی و غربی ایران وجود دارد و ســعی کردیم از 
طریق موسیقی به یک بیان برسیم که این یک اثر 
کامالً ایرانی اســت. شاید به خاطر فقر تصویرگری 
در انیمیشــن ایران، به ما بگویند این کار شبیه آثار 
خارجی اســت ولی سعی کردیم با موسیقی، آن را 
خنثی کنیم. ما در این فیلم از سازهای کهن ایرانی 
همچون دوتار و قیچک استفاده کردیم که سازهای 
مقامی  و باستانی هستند چون فضای کار، باستانی و 

اسطوره ای است. 

 برای اکران داخلــی این فیلم فکری هم 
کرده اید؟ فکــر می کنید که حضور در رقابت 
اسکار 2020تأثیری در اکران داخلی آن داشته 

باشد؟ 
در حال برنامه ریزی هستیم که به زودی اکران شود 
و امیدوارم حضور در اســکار ۲۰۲۰ روی اختصاص 
زمان اکران مناسب به این فیلم اثرگذار باشد. یکی از 
مدیران سینمایی که به من زنگ زد تا تبریک بگوید، 

قول همکاری داد.

 جالب است وقتی هنرمندان ما به صورت 
مستقل در جشنواره های جهانی حضور پیدا 
می کنند یا دیده می شوند، مدیران سینمایی 

یادشان می افتد که فالنی هم هست! 
شاید سرشان خیلی شلوغ است! باز هم خدا را شکر 
که این  تبریک ها هست چون خیلی عادت به حمایت 
شــدن نداریم. همین که زنــگ می زنند و تبریک 
می گویند، خوشحالمان می کنند. به یاد ندارم که در 
روند تولید این فیلم، نهادهای دولتی دری را به روی 
ما باز کرده باشند. بعد که کار تمام شد، لطف کردند 
و چند جایزه به ما دادند؛ هم در جشــنواره کودک 
و نوجوان و هم در جشــنواره فجــر. امیدوارم برای 

کارهای بعدی، اگر حمایتی دارند برای همه باشد. 

 برآورد مالی داشــتید که در این حدود 10 
سال چقدر برای ساخت این انیمیشن هزینه 

کردید؟
حدود ۴ میلیارد تومان برای ساخت این فیلم هزینه 
ریالی کردیم. چند سال پیش برادر من به عنوان یکی 
از ســرمایه گذاران کار، خانه اش را فروخت و اکنون 
قیمت آن خانه چندین برابر شده است. اگر قرار باشد 
کار را با ارزش افزوده هایش حساب کنم شاید نزدیک 
به ۱3-۱۴ میلیارد تومان هزینه تولید آن شده باشد.

 
 زمانی که به بازیگران برای صداگذاری کار 
پیشنهاد همکاری دادید، واکنش ها چطور بود؟ 
خیلی خوب بــود. با حمایت خانم تینــا پاکروان، 
همکاری بسیار خوبی داشــتند و بازیگران، خیلی 
خوب با ما همکاری کردند، ضمن اینکه دستمزدهای 
کمی را  که به آن ها دادیم، به ســختی قبول کردند 
و فقط می خواستند کمک کرده باشند. این ها به ما 

انگیزه و امید می داد.

برش

و  جهانی  زبان  یک  پویانمایی 
فهم  قابل  که  دارد  بین المللی 
است و در دنیا آن را بیشتر جدی 
زنده  فیلم های  ولی  می گیرند، 
به ویژه فیلم های ایرانی، کمتر این 
شانس را دارند که بتوانند پخش 
زبانشان  و  باشند  داشته  جهانی 

خیلی بومی  است

فرهنگ وهنر: »تا ابد با تو می مانم« خاطرات مریم 
مقدس، همسر سردار جانباز اکبر نجاتی به قلم مریم 
عرفانیان است که توسط انتشارات به نشر چاپ و منتشر 

شده است.
به گــزارش روابــط عمومی به نشــر، زنان این 
مرزوبــوم بــا الگو قــرار دادن ســیره حضرت 
زهرا)س( و حضــرت زینب)س( در دوران دفاع 
مقدس حماسه های بی بدیلی آفریدند. عده ای از 
همان نخستین روزهای جنگ به مناطق مرزی 
شتافتند تا دوشادوش رزمندگان امدادگر باشند 
یا همدم و پشتوانه ای برای همسر. در جایی که 
بمباران های هوایی و حمالت موشکی هر لحظه 
رعشه بر تن آدمی می انداخت، بودند شیرزنانی 
که دلیرانه و استوار در جبهه ها ماندند تا روحیه 

دفاع و رزمی همسرانشــان بیش از پیش تقویت 
شود. آنان در سال های دفاع مقدس به جهانیان 
ثابــت کردنــد حاضرند در راه آرمــان و عقیده 
خویش، از عواطف، احساســات و دلبســتگی ها 
چشــم بپوشــند و با پیروی از مکتب عاشورا و 
پیام رســان آن زینب کبری)س( حماســه های 

فراموش نشدنی بیافرینند.
»تــا ابد با تو می مانم« زندگی شــیرزنی را به تصویر 
می کشد که عشــق دنیوی مانع بندگی اش نشد و با 
اشــک و آه عزیزترین دلبستگی اش را رهسپار میدان 
نبــرد کرد. این کتاب حکایتی دیگر اســت از لیلی و 
مجنــون قصه ها؛ اما در زندگــی واقعی. حکایتی که 

ماندگار می شود و جاودان.
این اثر در ژانر دفــاع مقدس، خاطرات مریم مقدس 

همسر ســردار نجاتی یکی از فرماندهان جانباز دفاع 
مقدس اســت که بر مبنای روابــط درون خانوادگی 
به شکل خاطره نوشــته شده است و به شکل ادبیات 
شفاهی توسط نویسنده روایت می شود که زاویه اول 

شخص دارد.
مریم عرفانیان، نویســنده این اثر از سال ۱3۸۵ تا 
۱3۸۹ در بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان 
مسئولیت جمع آوری آثار از جمله عکس ها، فیلم، 
وصیت نامه، دست نوشته و...از شهدا و جانبازان ۷۰ 
درصد را به عهده داشــت. در همین راستا حدود 
3 هزار مصاحبه تصویری و مســتندات از خانواده 

شهیدان و جانبازان جمع آوری کرد.
این مصاحبه هــا منجر به تألیــف آثاری همچون 
فاتحان خرمشهر)تا صبح( روایت جانباز ۷۰ درصد 

محمود باقرزاده، از نگاه من آخرین پرواز )مصاحبه 
با همســر شــهید رضا خاک بین(، گرم ترین شب 
زمستانی )داستان کوتاه براساس خاطرات شهدا( 

و... شد.
کتاب »تا ابد با تو می مانم« نیز نتیجه ســاعت ها 
مصاحبــه، هفته ها تأمل، ماه ها نوشــتن و تدوین 
خاطرات مریم مقدس، همســر سردار جانباز اکبر 

نجاتی است.
این اثر ۲۴۷ صفحه ای در قطع رقعی و با تیراژ یک هزار 
نسخه و با قیمت 3۲۰ هزار ریال توسط به نشر)انتشارات 

آستان قدس رضوی( به بازار کتاب عرضه شده است.
»تا ابد با تو می مانم« در ۲۶ فصل روایت می شود که 
در فصل پایانی، خاطرات در قالب عکس ها به تصویر 

کشیده شده است. 

حکایتی ماندگار از شیرزنان 
ایرانی در راه دفاع از میهن

»تا ابد با تو می مانم«

پیشنهاد امروز

گفت و گو با اشکان رهگذر، کارگردان پویانمایی »آخرین داستان« که اثرش به رقابت اسکار 2020 راه یافته است

نبرد کاوه و ضحاک در سرزمین هالیوود

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9800301
ــهد خانم  ــعبه دوم اجراى ثبت مش ــه 9800301 مطروحه ش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــماره ملى: 0940979098  ــخونيا نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1360/02/04 ش زهرا خوش
ــند ازدواج: شماره سند: 10230، تاريخ سند:  ــماره شناسنامه: 606 باستناد سند ازدواج س ش
ــهر  ــماره 3 ش ــماره 19 و طالق ش 1381/11/04، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش
ــكه طالى يك بهار آزادى عليه  ــتان خراسان رضوى جهت وصول تعداد سيصد س چناران اس
ــيداميررضا مزارى نام پدر: سيدمحمود محل صدور: مشهد تاريخ تولد: 1356/08/15  آقاى س
ــنامه: 1955 اجرائيه اى به كالسه فوق صادر كه  ــماره شناس ــماره ملى: 0941888770 ش ش
پس از ابالغ اجراييه حسب درخواست وكيل بستانكار وارده به شماره 6177- 1398/02/14 
ــيصد و هشتاد و هفت) فرعى از 5 (پنج)  ــدانگ اعيان پالك ثبتى 4387 (چهار هزار و س شش
ــد) ملكى مديون در قبال تعداد  ــده ميباش ــهد (ملك مذكور ثبت ش اصلى بخش 9 (نه) مش
ــت كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى از  ــكه تمام بهار آزادى بازداش 270 عدد س
ــناباد 59 پالك 114 كه پالك فوق الذكر به مبلغ  ــهد، خيابان س پالك ثبتى فوق واقع در مش

7/350/000/000 ريال (هفت ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال ارزيابى گرديده است.
1- گزارش بازديد

ــاحت عرصه 103/60  ــش دانگ اعيان يك باب منزل به مس ــت از ش ملك مورد نظر عبارتس
ــصت سانتى مترمربع) كه موقوفه مى باشد با پالك ثبتى 4387  ــه متر و ش مترمربع (صد و س

فرعى از 5 اصلى بخش 9 مشهد.
ملك داراى 174 مترمربع اعيان (56 مترمربع زيرزمين و 56 مترمربع همكف و 62 مترمربع 
ــگاه علمى دختران  ــت كه مجموعاً به عنوان آموزش ــال اس طبقه اول) با قدمت بيش از 40 س

مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.
2- نظريه كارشناسى

ــاير عوامل  ــناد ثبتى با وضع موجود، با توجه به موقعيت، قيمت منطقه اى و س ضمن تأييد اس
مؤثر در قيمت گذارى، صرف نظر از بدهى هاى احتمالى ملك به هر سازمان يا بنگاه اقتصادى 
ــاحت هاى توصيف شده  ــش دانگ عرصه و عيان ملك فوق الذكر با مس ــخص، براى ش و يا ش
ــد و پنجاه ميليون ريال) ارزيابى و  ــى ص مجموعاً مبلغ 7/350/000/000 (هفت ميليارد و س

پيشنهاد مى گردد.
برابر گزارش مأمور اجرا در روز ارزيابى ملك در تصرف مديون ميباشد كه به عنوان آموزشگاه 

استفاده ميشود.
ــماالً به طول 14 متر ديوار اشتراكى با منزل  ــد ش ــرح ذيل مى باش كه حدود اجمالى آن به ش

بدون شماره دوم ديوار به ديوار منزل غرباً به طول 4/7 متر ديواريت به اعيان بدون شماره
جنوباً به طول 14 متر ديوار به ديوار اعيان بدون شماره

شرقاً به طول 4/7 متر درب و ديوار بست به خيابان محمد اسالمى موحد
ــدانگ اعيان پالك ثبتى 4387 فرعى از 5  ــتانكار و هزينه ها شش كه با توجه به مطالبات بس
ــد ضمناً مبلغ  ــهد در قبال مبلغ 7/350/000/000 ريال مزايده خواهد ش اصلى بخش 9 مش
ــد كه طبق  ــر بمبلغ 367/500/000 ريال ميباش 294/000/000 ريال حق مزايده و نيم عش
ــده پالك ثبتى فوق در  ــد و مزاي ــره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباش تبص
ــنبه مورخه  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز يك ش قبال مبلغ 7/350/000/000 ريال از س
ــد  ــته باش ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داش ــعبه دوم اجرا ش 1398/10/1 در محل ش
فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا 
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه  ــتراك و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض ش حق اش
رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات 
ــمى در  ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس وصول خواهد ش
ــده برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره  ــاعت تعيين ش س
اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار ميگردد. آ- 9809357 م.الف 174

رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى 
ــماره ملى:  ــين تاريخ تولد: 1364/02/01 ش ــه آقاى على اميرى نام پدر: حس ــيله ب بدين وس
0703303163 شماره شناسنامه: 18 ابالغ مى شود كه خانم ناهيد فضلى جبار نام پدر: هادى 
ــماره شناسنامه: 0921472498  ــماره ملى: 0921472498 ش تاريخ تولد: 1370/02/18 ش
جهت وصول يكصد و چهارده عدد سكه يك بهار آزادى طال به استناد مهريه مندرج در سند 
ــند: 1382/06/20، دفترخانه صادركننده: دفترخانه  ــند: 16784، تاريخ س ــماره س ازدواج: ش
ــماره 88 شهر مشهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه  ــماره 101 و طالق ش ازدواج ش
ــه 9804972 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش  صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى  ــما به شرح متن س مورخ 98/7/3 مأمور، محل اقامت ش
ــك مرتبه در يكى از روزنامه هاى  ــق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط ي ــتانكار طب بس
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز  ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان  ابالغ محس

خواهد يافت. آ- 9809358 م.الف 175
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

آگهى ابالغ ماده 87 9703736
ــا ك.م 2691347109 ابالغ مى گردد كه:  ــيله به آقاى صمد فردلزرجان فرزند رض بدين وس
ــما نزد بانك پارسيان شعبه بلوار جانباز در قبال طلب  مبلغ 626/041/000 ريال متعلق به ش

ــق ماده 87 آئين نامه  ــت گرديده لذا طب ــم معصومه عبدى بانضمام حقوق دولتى بازداش خان
ــما نسبت به مورد  ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف ش ــما اخطار ميش اجراى مراتب بش

بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9809359 م.الف 176
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9805173
بدينوسيله به

- على اكبر شيرزاد نام پدر: حسينعلى شماره ملى: 0700974091 شماره شناسنامه: 531
ــماره:  ــتناد يك فقره چك به ش ــتانكار) به اس ــرى انداد (بس ــردد آقاى على امي ــالغ مى گ اب
ــاورزى اجرائيه اى تحت  ــخ چك: 1394/06/15، عهده بانك كش 16926081/760724، تاري
كالسه 9805173 به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 1/100/000/000 ريال (يك ميليارد و صد 
ــت مشهد، آدرس  ــت و چون برابر گزارش مأمور پس ــما صادر نموده اس ميليون ريال) عليه ش
ــت، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد طبق ماده 18  ــما مورد شناسايى واقع نگرديده اس ش
ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان  ــناد رس آئين نامه اجراى مفاد اس
ــده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى  ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش انتش
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه 

شما تعقيب خواهد شد. آ- 9809360 م.الف 177
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى
بدين وسيله به: ورثه مرحوم محمدعلى فكرى شامل:

- وحيد فكرى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1379/10/22 شماره ملى: 0925670863
- اقدس سوكندى نام پدر: محمدحسن تاريخ تولد: 1341/02/01 شماره ملى: 1063481333 

شماره شناسنامه: 1
- اميد فكرى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1378/04/03 شماره ملى: 0924896671

- مجيد فكرى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1370/07/17 شماره ملى: 0924422335
ــماره  ــماره ملى: 0066944015 ش - زهرا وطنيان نام پدر: على تاريخ تولد: 1356/07/18 ش

شناسنامه: 6129
ــماره ملى: 0927546426 با  ــرى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1384/02/25 ش - آرزو فك

قيمومت محمدرضا باوفاى فرد قلندرآباد
ــماره ملى:  ــد: 1359/05/05 ش ــدر: احمد تاريخ تول ــاد نام پ ــاى فرد قلندرآب ــه باوف - فاطم

0945838247 شماره شناسنامه: 10638

- آزاده فكرى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1372/03/05 شماره ملى: 0922548773
ــت وصول مهريه به تعداد 100 عدد  ــود كه خانم فاطمه باوفاى فرد قلندرآباد جه ابالغ مى ش
سكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 18798- 1376/05/10 دفتر 
ــهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9802537 در اين اداره  46 مش
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/04/15 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند  تش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــناخته نش ش
يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام  ــوب مى گردد، نس روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9809361 م.الف 178
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

رونوشت اگهى انحصاروراثت
ــماره ملى 3590836441 به شرح دادخواست  ــط عبدالهى فرزند حسن به ش اقاى عبدالباس
ــت  گواهى انحصار وراثت نموده و چنين  ــورا درخواس ــه پرونده 98/1/31 در اين ش به كالس
توضيح داده كه شادروان حسن عبدالهى فرزند غالمحسين به شماره ملى 3590015071 در 
تاريخ 97/9/22 در زادگاهش بزمان بعلت بيمارى فوت نموده وورثه حين الفوت وى عبارتند 
ــر مرحوم 2-عبدالرحمن عبدالهى داراى كد ملى  ــخصات فوق الذكر پس از :1-متقاضى با مش
ــر مرحوم 3-مهرى عبدالهى داراى كدملى 3591026719 دختر مرحوم  3591271764پس
4-عبدالغفورعبدالهى داراى كدملى 5979860932پسر مرحوم 5-عبدالواحد عبدالهى داراى 
كد ملى 3591501603پسر مرحوم 6-نسرين عبدالهى داراى كدملى 3590216042 دختر 
ــاره عبدالهى  ــر مرحوم 8-س مرحوم 7-عبدالقادر عبدالهى داراى كدملى 3590090049پس
ــى داراى كد ملى  ــم عبداله ــوم9- محمد عظي ــر مرح ــى 3591509175 دخت داراى كدمل
ــر مرحوم  ــى داراى كدملى 3591581984پس ــر عبداله ــد امي 3591347310     10-محم
ــه عبدالهى داراى كد ملى 3591502790دختر مرحوم 12-پروين عبدالهى داراى  11-فاطم

كد ملى 3590216050دختر مرحوم كه ان مرحوم ورثه ديگرى ندارد .
ــريفات قانونى درخواست مزبور در يك نوبت اگهى نمايد تاهركس اعتراضى  اينك با انجام تش
ــدت يك ماه 30 روز به  ــر اگهى ظرف م ــت از تاريخ نش ــا وصيت نامه اى از متوفى نزد اوس ي
ــد  دادگاه عمومى بخش بزمان مراجعه و تقديم دارد واال گواهى انحصاروراثت صادر خواهد ش
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