
سراسر سیاهی
اکــران فیلم خانه پدری بــه کارگردانی 
کیانوش عیاری در دی ۱۳۹۳ آغاز شده 
بود، اما به دلیل وجود صحنه های خشن 
در روز اول اکــران عمومی از پرده پایین 
کشیده شــد. حاال این فیلم پس از پنج 
ســال با اصالحاتی جزئی و با رده بندی 
سنی باالی ۱۵ سال دوباره در سینماهای 
ایران اکران شده اســت. خانه پدری این بار هم اما مثل پنج سال پیش، مورد 
انتقاد گسترده قرار گرفته است و کاربران فضای مجازی در اعتراض به اکران 
آن، هشــتگ #خانه_پدری را در توییتر داغ کرده اند. یکی از کاربران نوشته 
اســت: »این فیلم نماینده کدام بخش جامعه ایران است؟ تا حاال چند دختر 
ایرانی با شمشیر تعزیه توسط پدرشان کشته شده اند؟ چرا این فیلم سراسر 
سیاهی باید ساخته شود؟« کاربر دیگری هم نوشته است: »مشکل خانه پدری 
حذف یکی دو سکانس خشن نیست. مشکل اهانت به خانواده و مذهب ایرانی 
اســت. داستان ســرایی کنی از یک تحجر و تعصب که مقیاسش در جامعه 
یک به ۱0 میلیون هم نیست که نوع نگاه مخاطب غیرمذهبی را به مذهبی 

خدشه دار کنی؟«

شهامِت تغییر
صبا راد، مجری تلویزیونی با انتشار ویدئویی 
از خود در صفحه اینستاگرامی اش نوشت: 
»کسی توی این جهان هست که سختی و 
مصیبت ندیده باشه؟! معلومه که نه! به نظر 
من آدم ها در مواجهه با چالش های زندگی 
دو دسته اند. اون هایی که مصمم تصمیم 
می گیرن هرچیزی که قابل تغییر هست 
رو تغییر بدن و زندگی رو زیبا بســازن و اون هایی که خودشون رو می بازن و 
اجازه میدن باقی زندگیشون هم از دست بره. من گاهی می رفتم پرورشگاه ها 
سر می زدم. اونجا بچه هایی رو  می دیدم که چقدر خوب حقیقت زندگی شون 
رو پذیرفتن و حتی در کنکور رتبه تک رقمی آوردن. باهاشون حرف می زدم 
می دیدم چقدر قوی و بزرگ و صبــورن. اون ها مصداق کامل دعای آرامش 
هستن که میگه: خداوندا! آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را نمی توانم تغییر 
دهم، شــهامتی که تغییر دهم آنچه را می توانم و دانشی که تفاوت این دو را 

بدانم... آمین«.

فقط اوست که می ماند
ســحر ولدبیگــی، بازیگــر ســینما و 
تلویزیون با انتشــار تصویری به همراه 
همســرش در صفحه اینستاگرامی اش 
ریشــه   می دانیــد  »آیــا  نوشــت:  
بی قراری های ما چیست؟ موالنا بر این 
باور بود که: جمله بی قراری ات از طلِب 
قرار توست/طالب بی قرار شو تا که قرار 
آیدت. موالنا می گوید: علت بی قراری های ما از ثبات طلبی های ما نشأت 
می گیــرد. اما اگر طالب بی قرار باشــیم و اذعان کنیــم که همه چیز در 
معرض تغییر و تحول اســت آنگاه به آرامش دســت خواهیم یافت. اگر 
جرئت داشــته باشیم این قانون را بپذیریم که دنیا بی ثبات است و هیچ 
چیز پایدار نیســت، به آرامش بزرگ و پایداری می رسیم. باور کنیم که: 
»همه چیز گذرا و فانی اســت، فقط اوست که می ماند« و چون موالنا این 
قانون را از شمس آموخته بود به یک شادی و آرامش عمیق رسیده بود. 

ما برای آنکه »قرار« را حفظ کنیم، بی قرار می شویم«.

 مجید تربــت زاده هــزاران هزار که نــه، بلکه 
میلیون ها میلیون حاجت قرار اســت از دست های 
زائران جدا شوند و گره بخورند به ضریح. میلیون ها 
میلیون که نــه، بلکه میلیاردها نگاه و چشــم قرار 
اســت از دور و نزدیک خیره شــوند به ضریح و با 
زبان بی زبانی، راز و نیازهایشان را بسپارند به ُگل و 
بوته هایش. ترکیب طال، نقره و فوالد قرار است همه 
این اســتغاثه ها، راز و نیازها و نگاه ها را ســال های 
سال تاب بیاورند. ضریح »سیمین و زرین« قرار است 
رازدار نیازهــای میلیون ها میلیون زائر باشــد. قرار 
اســت زیبنده در آغوش گرفتن مرقد مطهری باشد 
که چشــم و چراغ ایران و زائران است. »فرشچیان« 
همه این ها را ناگفتــه می داند. می داند که چند ده 
ســال ســابقه و تالش هنری اش ممکن است پای 

طراحی و ساخت چنین اثری کم بیاورند... .

  کو دستی که...؟
... تلفــن زنگ می خورد. آینه چیــان از ایران تماس 
گرفته اســت و می گوید، مســئوالن آستان قدس 
رضوی مدت هاســت تصمیم به ســاخت ضریحی 
جدید برای مرقــد امام رضــا)ع( گرفته اند. ضریح 
قبلی، معروف به »شــیر و شــکر« 40 ســاله شده، 
پایه هایش تقریباً دچار پوسیدگی شده اند و روکش 
نقره اش هم به شــدت ساییده شده است. آینه چیان 
اصرار داشــت کــه: تاریخ بگویید تــا برایتان بلیت 
رزرو کنیــم، بیایید ایران. »فرشــچیان« چند لحظه 
ســکوت می کند و بعد می گوید: »نیــازی به بلیت 
نیست... اتفاقاً قراراست برای دیدن اقوام چند روزی 
بیایم ایران... آمدم، اول از همه خودم را می رســانم 
مشــهد، آنجا حرف می زنیم...«. این را قطعی گفت، 
اما واقعیتــش این بود که هنوز تردید داشــت. دو 
دلی اش برای طراحی کردن یــا نکردن نبود. برای 
توانســتن یا نتوانستن بود. تا آن روز ضریح طراحی 
نکرده بود. دست های اســتاد هنرمند، پیش از این 
هزار جور طرح و نقشــه را کشــیده و حاال رسیده 
بود به جایی که احســاس می کرد باید همه هنر و 
ذوقش را خرج کند. توی سرش، میان انبوه طرح و 
نقشه های هنری اش هزاران هزار نمونه داشت و در 
عالم خیال می توانســت به بهترین شکل، هنرنمایی 
کند. پیــاده کردنش روی کاغذ اما هنوز امکان پذیر 
نبود. بر فرض که از طرح و نقشــه های توی سرش، 
از میان دریای ذوق و استعدادی که در آن ارادت و 
عشق به اهل بیت)ع( موج می زد، می توانست چیزی 
را اســتخراج کند، کو دســتی که بتواند آن را روی 

کاغذ اجرا کند؟

  الِی دِر قطار
»فرشــچیان« گفته است: »داســتان از این قرار بود 
که می خواســتم کتاب ســومم را چاپ کنم، ناچار 
بودم فرم های کتــاب را با خودم از آمریکا به آلمان 
ببرم... یادم هســت که ناچار بودم با دســت خودم 
ایــن صفحات را حمل کنم، چون اگــر احیاناً چند 
صفحه ای گم می شــد همه کار من عقب می افتاد... 
یک روز در آلمان دســت مــن الی در قطار رفت و 
تمام عضالت دستم پاره شد، آن قدر درد شدید بود 
که بی تاب شــدم... در آلمان کمی مداوا انجام شد 
اما افاقه نکرد... به آمریکا آمدم در حالی که پزشکان 

گفتنــد باید دســتت را هرچه زودتــر عمل کنی... 
گفتنــد اگر عمل نکنی، عضالت دســتت ضعیف تر 
می شود و از کار می افتد... 6 ماهی دستت باید ثابت 
و در گــچ باشــد و بعد که گچ را بــاز کردی، عمل 

جراحی را شروع می کنیم...«.
خودتــان می توانید حدس بزنید برای هنرمندی که 
تمام زیبایی فکر و دلش، از نوک انگشــتان دســت 
هنرمندش روی کاغذ جاری می شــود، 6 ماه توی 
گچ ماندن دســتش و بعد هم عمل جراحی، چقدر 
ناراحت کننده اســت. روزی که از ایــران به آمریکا 
زنــگ زده و برای طراحی ضریــح دعوتش کردند، 
دقیقاً همان شب و روزهایی بود که فرشچیان میان 
درد و تردیــد، گرفتار مانده بود. رضایت به جراحی 
بدهد، دستش را گچ بگیرد و از درد هم خالص شود 
یا اینکه دلش را بسپارد به دعوتی که اگرچه از توی 
گوشــی تلفن بیرون آمده بود اما استاد می دانست 
احتمــاالً از جای دیگری صدایــش زده اند؟ ذوق و 
شوقی ناشــناخته وادارش کرده بود با وجود درد و 
ناتوانی دستش، پشــت تلفن بی تردید بگوید: الزم 
نیســت بلیت بگیرید... خودم قرار است برای دیدن 

اقوام به ایران بیایم.

  خدا گواه است
روزی هم که ســوار هواپیما شــد، مشکل دستش 
کمتر نشده بود. به قول خودش حتی برای برداشتن 
یک لیوان آب هم مشــکل داشت. با این همه پایش 
که به ایران رســید، خودش را به مشــهد رســاند: 
»وقتی رســیدم بالفاصله به مشــهد رفتم... ماکت 
ضریحــی را با جنــس گچ و چوب درســت کرده 
بودنــد. گفتند روی این طرح نظر بدهم... بررســی 
که کردم متوجه شــدم وقتی این طرح ساخته شود 
چیز خوب و شایســته ای برای امــام رضا )ع( از کار 
در نمی آید... پرســیدم طرح مال کیســت؟ متوجه 
شــدند آن را نپســندیدم و گفتند ما می دانیم که 
به نظر شــما این طرح شایسته حضرت امام رضا )ع( 
نیســت... بنابراین این کار را شما انجام دهید. گفتم 
این  کار درســت نیست. بگذارید افرادی که این کار 
را انجام داده اند به کارشــان ادامه  دهند و من آن ها 
را راهنمایــی  کنم. نمی خواســتم باعث رنجش آن 
اساتید شــوم. در    نهایت از آن ها خواستم دو روزی 
صبر کنند تا درباره این کار مطالعه و بررسی کنم و 
ببینم ماهیت کار چطور اســت... در نهایت استادان 
کار خودشان پیشــم آمدند و گفتند... خودتان کار 
 ســاخت ضریح حضرت امام رضا )ع( را انجام دهید. 

6 ماه در مشهد ماندم و ماکت اصلی را کامل کردم...«. 
این ها اما روایت ســاده »فرشچیان« از اتفاقاتی است 
کــه بعِد آمدنش به مشــهد می افتد. او آن روزها به 
کسی درباره مشکل دستش چیزی نمی گوید. ماجرا 
می ماند برای چندین سال بعد تا درباره ماجرا حرف 
بزند. اینکه وقتی پیشنهاد طراحی ضریح به دستش 
رســیده چه حس و حالی پیدا کرده است. اینکه با 
تحمل درد، به چند جلسه فیزیوتراپی بسنده کرده 
و بعد در مشهد، با همان درد وقتی کاغذهای بزرگ 
طراحی را روی میز پهن کرده و قلم دستش گرفته، 
کم کم، درد و ناراحتی جای خودشــان را به حس 
قشــنگ و ناشناخته ای داده اند. 20 سال بعد درباره 
آن روزها گفته اســت: »خدا گواه است وقتی قلم را 
به دست گرفتم، کوچک ترین دردی احساس نکردم، 
طرح های ضریح را انجام دادم و دســت راستم شفا 
پیدا کــرد... هیچ درمانی هم نکردم... حتی حاال در 
88 ســالگی دست راســتم از دوره جوانی هم انگار 

قوی تر است«. 

 یادتان باشد که...
تکراری می شود اگر بخواهیم درباره دلی بودن آثار 
مذهبی »فرشــچیان« صحبت کنیم. چه اینکه شما 
تکــرار این حس و حال هنرمندانــه را در تابلوهای 
»عصــر عاشــورا« و... و مهم تــر از آن در ســاخت 
ضریح جدید امام حســین)ع( نیــز دیده اید. منتها 
شــنیدن خیلی از حرف ها از دهــان خود هنرمند، 
کمــک می کند بهتر درک کنیم کــه حال و هوای 
»فرشــچیان« در آن روزهــا و ایــن روزهــا چگونه 
اســت: »من زمانی که به آمریکا رفتم یک میز کار 
خریدم ۵۳ دالر... یک چــراغ کار خریدم ۳8 دالر. 
با همیــن میز کوچک و چــراغ، میلیون ها دالر در 
آمریکا کار کردم... وقتــی ضریح امام رضا)ع( تمام 
شــد آقای طبسی میهمانی برگزار کردند و مداحان 
و خــدام همه در این میهمانی بودند... یک ســینی 
بسیار زیبایی را جلو من آوردند و گفتند: چون پول 
نگرفتی، این هدیه برای تو اســت... َدر جعبه را که 
باز کردند باور کنید چشم روزگار خیره می شد. یک 
تسبیح صد دانه یاقوت احمر بود. من آن را بوسیدم 
و گفتم: من از امــام رضا)ع( پول نمی گیرم... آن را 
به ضریح حضرت انداختم. من بابت ۱8 تابلو که به 
آستان قدس رضوی وقف کردم هیچ پولی نگرفتم... 
من باید بــه امام رضا)ع( پول بدهم که این منت را 
بر من گذاشــته و اجازه داده اند برایشان کار کنم... 
زمانی هم که ضریح امام حســین)ع( ســاخته شد، 
یک فرش بزرگــی آوردند و گفتند چــون تو پول 
نگرفتــی هدیه بگیر، گفتم مگر از امام حســین)ع( 
می شــود پول گرفــت؛ باید انســان در مقابل امام 

حسین جانش را بدهد«. 
این ها را از قول طراح و ســازنده ضریح امام رضا)ع( 
گفتیم تا وقتی چشــم هایتان به زیارت ضریح مطهر 
روشــن می شــود، وقتی از دور و نزدیــک، دل یا 
چشمتان را به ضریح دخیل می بندید، وقتی که در 
حال و هوای ملکوتی اطراف ضریح، جسم و روحتان 
را می شــویید، یادتان باشد، شــاید »فرشچیان« و 
فرشچیان هایی که هنر و اعتقادشان را عاشقانه وقف 
حرم کرده اند به جز لطف و َکَرم امام رئوف، به دعای 
خیر شما و اینکه از آن ها یاد کنید هم دل بسته اند. 

چشِم ویروس ها کور

رقیه توســلی: اصاًل هیچ کس به هیچ کس نیســت... حســابش را که 
می کنم دو روزی است با عطسه ها و سرفه های متصل، زجرکش شده ایم، 

اما دریغ از بنی بشری که احوالپرسی کند، تیمارداری پیشکش!
می زنم توی کار شــلغم و آویشــن و کدوتنبل. دردها اَمــان نمی دهند، 

نمی شود اما که دست روی دست گذاشت.
ســه پالســتیک انگار ســنگینی کوه را پیدا می کنند تا َجزع فزع کنان 
می رسم خانه. برق ها را که روشــن می کنم کسی از میان انبوه بالشت ها 
سالم می دهد. همان که نرفته اداره، همان که فرد انتقال دهنده به حساب 

می آید، همان که خش دار و بی حال حداقل می پرسد: بهتری؟
تعریفم از اوضاع با ارفاق می شــود اینکــه دو بیماریم میان انبوه بیماران 

خودکفا.
در حال گذر از نشــیمن به اتاق خواب، چشــمم که می افتد به آینه جز 
این فکر نمی کنم کاش همه آدم ها یک دماِغ زاپاس داشــتند بعِد آنفلوانزا 

می گذاشتند جای اولی. به عالوه یک جفت چشم اضافی و حنجره سالم.
یک آن سرم گیج می رود و ذوب می شوم کنار دیوار که »عزیز« را می بینم 
در حال قربان صدقه رفتن. توی یک دستش تب بُر است و توی آن یکی 

آیت الکرسی.
ناگهان رقیق می شــود قلبم و مراقبت اعیانی اش تکه تکه صف می کشند 
تــوی جانم. زنگ زدن هایــش، آمدن هایش، توصیه هایــی که بوی بخور 

اکالیپتوس و دمنوش زنجبیل و عسل آب می داد.
پَر می کشــد دلم برای قشنگی های گذشــته. برای آن وقت ها که آقاجان 
برای همسایه ها هم از لیموشــیرین های باغ سهمی می بُرد. برای »عزیز« 

که پرستاری هایش به راه بود. دلم برای مهربانی های بی ریا لک می زند.
از همان جا که نشســته ام، پیغامگیر تلفن پیداســت. چشمک نمی زند و 

پیامی ندارد. به سختی بلند می شوم و شماره می گیرم.
باید ببینم چرا خواهری هم رفته توی دسته اشقیا و جویایم نیست؟

کسی برنمی دارد. دومین دفعه هم خبری از جواب دهنده نیست.
می شــود آنچه که نباید. تا با آقای داماد همکالم شــوم و شرح اوضاع را 

بشنوم، لشکر فکر و خیال دیگر تشریف آورده اند. 
سراسیمه باز یاد »عزیز« می اُفتم. یاِد آن روز که رنگ پریده فقط چادرش را 
از جارختی کشید و دوید توی حیاط. چون کسی پشت تلفن از پسرخاله 

گفت که سرش شکسته.
حاال ویروس ها - چشم از حدقه درآمده - همراهمان می دوند. همدیگر را 
مبهوت نگاه می کنند و ما را که در آستانه َغش، سوار بر ابوطیاره می رویم 

سمِت درمانگاه.
آنفلوانزا چه می فهمد وقتی »آبان« دستش بسوزد، انگار دست من سوخته 

است.
نیشگون: برای قضاوت کردن همیشه زود است!
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ورزش
توقف تراکتور و سپاهان برای صدرنشینی احتمالی شهر خودرو 

جنوب در  تسخیر
استقالل و پرسپولیس

پس از پیروزی قاطع بر ترکمنستان درانتخابی جام ملت ها

ناظم الشریعه: باید امپراتور 
فوتسال آسیا باقی بمانیم

گزارش قدس از نمایشگاه منتخب سوگواره بین المللی »مهر محرم«

اینجا یک گنجینه معنوی  است

پیروزی قدرت اربعین 
آیا نباید اندیشه کرد که »معاویه« پروش یافته در شهر »مکه« چرا باید بیش از 
هزار کیلومتر آن طرف تر، در کنار دریای مدیترانه، شهر »دمشق« را برای تأسیس 
یک حکومت جدید گزینش کرده و از آنجا مدیریت سیاسی تخریب گرانه اش را 

در جغرافیای خاورمیانه هدایت کند؟
برای اینکه دمشق در 400 کیلومتری »قسطنطنیه« است و »ارتباط« در نهایت 
سرعت و سهولت برقرار می شود و از طرفی، نیروی دریایی قدرتمند امپراتوری 
می تواند از تنگه بسفر تا شمال دمشق در زمانی کمتر از یک روز، قدرت نمایی 

کند و چتر حفاظت را بر سر »امویان« بکشد.
آری، بی هیچ تردید، آنچه توسط »یزید بن معاویه« پلید انجام گرفت، پایان بخشی 
خونین و ظالمانه به خط صراط مســتقیم رسول گرامی و »اندیشه والیت« بود 
که با حمایت سیاسی و مالی امپراتوری روم شرقی صورت پذیرفت تا امپراتوری 
و سیاســتمداران رومی و ثروتمندان و بازرگانان و بزرگان از هرگونه »تهدید« 
سیاسی و دلهره های مذهبی رهایی یابند و کلیسای بزرگ »ایاصوفیه« احساس 
امنیت کند و در برابر سیاست های »امنیتی- مذهبی« خویش، تهدید قدرتمند و 
غیرقابل کنترلی مشاهده نکند! در آن هنگام که »یزید« مجلس پیروزی و جشن 
تشکیل داد، نمایندگان و سفرای امپراتوری روم شرقی و دیپلمات های برجسته 
»قســطنطنیه« در مجلس شرکت کرده بودند و با او احساس مشترک پیروزی 
داشتند و این حضور در جشن پیروزی، نشانگر اطالع سیستم سیاسی امپراتوری 

از نقشه سرکوب خونین خط اصلی و حقیقی رسول گرامی است.
اکنون، که تاریخ پرتحول و پرتکاپوی خاورمیانه، حکایتگر تولد پر قدرت کلمه 
»حسین« شــده است و صدای پررایحه و پر از عطر والیت خواهی را در جامعه 
جهانی منتشر می کند؛ میراثداران امپراتوری روم شرقی را دگرباره هراسان کرده 
و »تهدیدها« را در برابر چشمانشان، همچون بازهای شکاری به پرواز درآورده و 
خواب را از اعماق چشمان ترسیده  شان، بیرون کشیده است. بدین سبب چونان 
گذشته  تاریخ، در جست وجوی شبانه روزی شخصیت های بی وطن و بی دین و 
خائنی هستند که چونان »یزید« پلید، هم اهل خیانت به »دین« باشند و هم اهل 

خیانت به »وطن«!
سران و رؤســای امپراتوری تمدن غربی، که همیشه دشمن تاریخی »اندیشه 
والیت« بوده اند و هســتند، بی گمان در برابر این »تولد اقتدار جدید« و غیرقابل 
اندازه گیری، به شــدت آکنده از ترس های غیرقابل پیش بینی شــده و حجم 
خطرنــاک این »ترس های فزاینده« آنان را به ســوی نقشــه های پر از خون و 
خون ریزی و تولید ناامنی در سراسر منطقه خاورمیانه سوق خواهد داد تا شاید 
بتوانند در برابر قدرت این تولد دوباره تاریخی »اربعین« بایســتند، اما حقیقت 
درخشنده تاریخ آینده، عبارت است از: شکست تاریخی امپراتوری تمدن لیبرال 
و پیروزی »قدرت اربعین« و سپس سقوط پی در پی »قسطنطنیه« های مدرن 

قرن بیست و یکم.

روزمره نگاری

 سینا واحد

نامه فرهنگ

برش

تا آن روز ضریح طراحی 
نکرده بود. دست های استاد 
هنرمند، پیش از این هزار 
جور طرح و نقشه را کشیده 

و حاال رسیده بود به جایی 
که احساس می کرد باید همه 

هنر و ذوقش را خرج کند

پس از اینکه ســعید علی حسینی به خاطر عدم حضور در مسابقات جهانی رسماً 
المپیک 2020 را از دست داد، حاال بحث درباره شانس حضور کیانوش رستمی در 
المپیک داغ است. رستمی که امتیازات رقابت های 
جهانی را در عین ناباوری از دســت داده بود، 
برای ماندن در دایره منتخبان المپیکی نیاز به 
حضور در یک تورنمنت گزینشی دیگر داشت. 
از همین جهت بحث سوئیس را وسط کشید 
اما نمی دانســت که فرصت رجیستر و ثبت 
نــام در این تورنمنت به اتمام رســیده و عماًل 
فرصتی بــرای حضور نــدارد. از همین رو در 
همان پاتایا دســت به دامن تاماش آیان 
جهانی  فدراســیون  رئیس 
شد و با حالت تضرع در 
کنار میز آقای رئیس 
از او خواســت تا به 
حضور  مجوز  وی 
مســابقات  در 
را  ســوئیس 

بدهد...

رستمی، المپیک را در خانه تماشا می کند

کیانوش در سراب سوئیس

دست راست استاد فرشچیان چگونه شفا یافت

jقصه ضریح رضا



10
شنبه 4 آبان  1398

 27 صفر 1441 26 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9096 

ورزشـــی
11

            شنبه 4 آبان  1398
 27 صفر 1441 26 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9096 

جواد رستم زاده: هفته هشتم لیگ برتر با توقف صدرنشینان 
و آتش بازی پرســپولیس و اســتقالل  آغاز شد. در بوشهر 
پرسپولیس در روزی که می توانست تعداد گل هایش را دو 
رقمی کند به 5 گل قناعت کرد و در جدول باال رفت. در این 
بازی سرانجام پای علیپور به گل باز شد و در کنار گل های 
امیری و خلیل زاده موفق شــد برای نخستین بار با لباس 
پرســپولیس هت تریک کند. او حاال با 46 گل زده در لیگ 
برتر باالتر از طارمی، بهترین گلزن لیگ برتری سرخ ها شود.

پرسپولیس 9 نفره
شاهین با مربی جوانش از همان ابتدای بازی بلند پروازانه 
 وارد زمین شد و نتیجه بازی هجومی خود را با دریافت 
5 گل دید. نکته جالب این بازی 9 نفره شدن پرسپولیس 
در اواخر بــازی بود. ابتدا در حالی که کالدرون هر ســه 
تعویض خود را انجــام داده ترابی کــه نقش مهمی در 
گل های بازی داشت به دلیل مصدومیت زمین را ترک 
کرد و بعد هم احمدزاده که تازه محرومیتش تمام شده 
بود اخراج شد تا سرخ ها 9 نفره شوند. در مقابل میزبان 

هم یک اخراجی داشت.

عصر بد نصف جهان
اما در بازی مهم دیگری که در اصفهان برگزار شد سپاهان 
هرچه زد به در بسته خورد تا سایپا موفق شود یک امتیاز 
حســاس برای خــودش و دو امتیاز مهم بــرای تعقیب 
کنندگان سپاهان دشت کند. توقف مردان قلعه نویی کنار 
زاینده شــهرخودرو را امیدوار کرد تا در صورت پیروزی 
در بازی عقب افتاده خود مقابل گل گهر به صدر برســد. 
دیروز البته دیگر اصفهانی لیگ هم ناکام بود. پیکان در 
تهران از ذوب آهن میزبانی کرد که این بازی با نتیجه ۲ 
بر یک به ســود پیکان خاتمه یافت. فراز امامعلی )۲۸( و 
شهریار مغانلو )5۷( برای پیکان و ارسالن مطهری )9۱( 
برای ذوب آهن در این مسابقه گلزنی کردند.ذوب آهن با 
علیرضا منصوریان چهارمین باختش را متحمل شد تا با 
4 امتیاز در رده چهاردهم جدول باقی بماند. پیکان با این 

برد با ۸ امتیاز در رده دهم قرار گرفت.

تراکتور پنچر شد
 با این حال شــگفتی هفته را صنعت نفــت آبادان رقم 
زد و موفق شــد تراکتور دنیزلی را ۲ بــر یک پنچر کند. 
برزیلی های ایران با دو گل آل کثیر و قریشــی از ســد 
میهمان گذشتند. تراکتوری ها هم نخستین باخت خود 

را در لیگ تجربه کردند و هم دروازه شان سرانجام در لیگ 
باز شد.در واقع اســکوچیچ دیروز فرمول از کار انداختن 
تراکتور را به دیگر تیم ها نشان داد.دیگر تیم جنوبی لیگ، 
یعنی فوالد در واپسین لحظات زهرش را به نساجی ریخت 
و یک بر صفر به پیروزی رســید تا نکونام به حاشیه امن 

برود و رضا مهاجری به لبه تیغ.

استقالل روی ریل پیروزی
اما در آخرین بازی دیروز اســتقالل در ادامه روند خوب 
خود موفق شد سه امتیاز از پارس جنوبی بگیرد و فاصله 
خود را با صدرنشــینان کمتر از قبل کند. شوت سرکش 
علی کریمی در نیمه اول دخســوس را مقهور کرد تا تیر 
خالص نیمــه اول را قاعدی با گل دقیقــه 45 خود وارد 
کند.پــارس جنوبی در نیمه دوم هم نتواســت نتیجه را 
جبران کند در نیمه دوم بازیکنان پارس جنوبی جم برای 
جبران نتیجه نیمه نخســت به میدان آمدند اما مراقبت 
استقاللی ها از برتری خود مانع از گلزنی بازیکنان کمالوند 
شد. استقاللی ها در این نیمه نیم نگاهی به ضد حمالت 
داشــتند اما بازیکنان پارس هجوم های بیشتری روی 
دروازه حسینی داشــتند اما دروازه استقالل باز نشد. در 

دقیقه ۷۸، با قطع برق نورافکن های ورزشگاه بازی متوقف 
شد. بعد از گذشت دقایقی و عدم بازگشت برق، دو تیم و 
داور بازی برای انجام بازی با روشــن بودن یک نورافکن 

توافق کردند تا این دیدار نیمه کاره نماند.
بعد از پیگیری بازی، در دقیقــه ۸۳ فرصت خوب برای 
تبریزی ایجاد شد که شوت این بازیکن با دخالت بازیکنان 
پارس جنوبی به کرنر رفت.در دقیقه ۲+9۰ پارس جنوبی 
یکی از گل های خــورده را جبران کرد که با ضربه ســر 
محمد نوری به ثمر رسید اما داور به نشانه آفساید این گل 

را مردود اعالم کرد.

کالدرون:برای علیپور خوشحالم
گابریل کالدرون  در پایان مسابقه تیم های شاهین بوشهر 
و پرسپولیس اظهار داشت: خوشحالم به خاطر علیپور که 
این گل ها را زد تا اعتماد به نفس خود را کســب کند و از 
هواداران که صبور بودند تا تیم ما به اینجا برسد. سرمربی 
تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: تمام شایستگی 
الزم را برای این پیروزی داشتیم و از دقیقه اول دیدید که 
فشــار آوردیم و دیدید که تیم ما چطور بازی گروهی را 

انجام داد و این چیزی است که همیشه دنبال آن بودیم.
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جنوب در  تسخیر استقالل و پرسپولیس 

نیمار با ۶۰ میلیون یورو می تواند جدا شود!
ورزش:  نشــریه »لوپاریزیــن« فرانســه خبر داد که نیمــار، فوق ســتاره برزیلی 
پاری سن ژرمن بنا به قوانین جدید فیفا می تواند با پرداخت تنها 6۰ میلیون یورو از 
این تیم جدا شود. قانون فیفا در نقل و انتقاالت به کمک نیمار آمده تا از پاریس جدا 
شود و راهی بارسلونا شود. بنا به قانون جدید فیفا هر بازیکنی می تواند بعد از ۳ سال 
بازی برای هر تیم با پرداخت مبلغی معین، قراردادش را فسخ کند و به تیم دیگری 
برود. بنا به اعالم رسانه های اسپانیا نیمار برای جدایی از پاریس و بازگشت به بارسلونا 

باید ۱۷۰ میلیون یورو غرامت پرداخت می کرد.

پیش بینی روز؛ امباپه به رئال می رود
ورزش: لویس کامبوس، مدیر ورزشی باشگاه موناکو در جدیدترین مصاحبه اش اعالم کرد که 
کیلیان ام باپه، ستاره سابق این باشگاه و کنونی پاری سن ژرمن در آینده به رئال می رود. کامبوس 
در مصاحبه با نشریه »اسپورت« اسپانیا گفت: »ام باپه روزی برای رئال مادرید بازی خواهد کرد. اگر 
او بخواهد در میان بهترین بازیکنان دنیا باشد، باید با رئال مادرید قرارداد امضا کند. بدون شک در 
آینده نزدیک کیلیان ام باپه با رئال مادرید قرارداد امضا خواهد کرد.« پدیده ۲۰ ساله فرانسوی یکی 
از ستاره های جوان فوتبال است که آینده درخشانی در انتظار اوست. او یکی از گزینه های اصلی 

پرس، رئیس باشگاه رئال برای تابستان آینده است. 

واکنش مارادونا به شکسته شدن رکوردش
ورزش:دریس مرتنس با دبل در دیدار ناپولی و ســالزبورگ توانست از رکورد دیگو 
آرماندو مارادونا پیشــی بگیرد و با ۱۱6 گل در رتبه دوم بهترین گلزنان تاریخ این 
باشگاه جای گیرد. مارادونا درباره این رکورد شکنی گفت: از این که بازیکن دیگری 
توانست رکورد من را بشکند ناراحت نشدم و در مقابل، مرتنس را تحسین می کنم. 
زمانی که گلزنی کرد به ناپولی فکر کردم نه به خودم. ستاره سال های دور آرژانتین 
درباره مرتنس اظهار کرد: چند سال پیش او را روی نیمکت می دیدم که مانند یک 

زندانی بود. زمانی که وارد ترکیب اصلی شد دیگر هرگز به عقب برنگشت. 

تحقیر لیگ آمریکا توسط زالتان
ورزش: مهاجم سوئدی درباره بازگشت به فوتبال اروپا اظهار کرد: باید دید شرایط 
چگونه پیش می رود. اکنون صحبت کردن در این رابطه خیلی زود اســت. در حال 
حاضر من در لیگ MLS  بازی می کنم. ماندن من برای این لیگ خوب خواهد بود 
 MLS چون آن را تماشــا می کنند. اگر من نمانم هیچ کس به یادنخواهد آورد که
چیست. زالتان در مورد حرکت زشــتش نســبت به یک هوادار گفت: انگار آن ها 
سرمربی ام بودند. این ورزشگاه برای من خیلی کوچک بود. من همیشه عادت دارم 

مقابل ۸۰ هزار نفر بازی کنم. این بازی مانند قدم زدن در پارک بود.

امیرمحمد سلطان پور :  هیــچ شکی نیست که امر 
مبارک وقف و خدمات خیرین و واقفان نیک اندیش 
در جامعه، تاثیر بســیار خوب خود را در زمینه های 
مختلف ماننــد مراکز بهداشــتی و درمانی، مدارس، 
کتابخانه ها و ... تاکنون بارها به اثبات رسانده است. 
این افراد قهرمانان ناشــناس جامعه هســتند که با 
گذشــتن راحت از مادیات که شــاید در نظر برخی 
مهم ترین چیز اســت، آن را مایــه جاودانگی خود و 

ساختن زندگی پس از مرگشان قرار داده اند.
اما نکته ای که قصد داریــم در اینجا به آن بپردازیم 
اســتفاده ضعیف و نه چنــدان هوشــمندانه از این 
افراد خیر در زمینه های ورزشــی در این ســال ها 
بوده است. واقفان همیشه هســتند و همیشه آماده 
اند که بر طبق نیاز جامعه خدمت رســانی کنند، و 
این وظیفه مسئوالن و دست اندرکاران امر است که 
هدایای آن ها را در مســیرهای دیگری که شــاید با 
عوض شــدن زمانه به آن نیاز بیشتری احساس می 

شود هدایت کنند.
یکی از مهم ترین این زمینه ها که این روزها به دلیل 
مشــکالت اقتصادی کمبود آن را به شدت احساس 
می کنیم، ساخت، توســعه و تجهیز اماکن ورزشی 
برای عموم مردم اســت. مســلما در میان مشکالت 
اقتصادی نمی توان آنچنان خرده ای بر مســئوالن 
گرفت کــه تمرکــز اختصاص بودجه هــای خود را 
به بخش هــای به ظاهــر مهم تر یعنــی پروژه های 
زیربنایی برای اداره معمول کشور بگذارند؛ که البته 
در همین زمینه نیز اهمیت بیشــتر اماکن ورزشــی 
عمومــی و تاثیرگذاری فوق العــاده مهم آن در هر 

جامعه جای بحــث دارد؛ اما اگر بتوان به ســختی، 
»تنها نگاه به حال« را در بین مســئوالن درک کرد، 
زمان این رسیده که با آموزش و فراهم آوردن بستر 
مناسب، بخش مهمی از موقوفات را به حوزه ورزش 
هدایت کنیم. چه بسا بسیار واقفین خیری بوده اند 
که با شــناخت به محیط جامعه و محله ها و کوچه 
و خیابان هایی که در آن زندگی مــی کنند، نیاز به 
ترویج ورزش در میان کودکان، نوجوانان و جوانان 
شهر و روســتای خود را در اولویت اصلی تشخیص 
داده، اما با مشــورت ها و یا توصیه هایی نه چندان 
هوشمندانه از طرف مســئوالن امر، دوباره به سمت 
دیگر کشیده شــده باشند. این مســئوالن به ظاهر 
دلســوز این حقیقت مهم را درک نکرده اند که اگر 
می خواهید نیاز به مراکــز درمانی را کاهش دهید، 
به سراغ پیشــگیری از آن به وســیله ورزش مردم 
جامعه در اماکن ورزشــی بروید؛ اگــر می خواهید 
ســبک بزرگ تری از آموزش و پرورش یک انســان 
را، با شخصیت واال و دمیده شــدن روح همکاری و 
فداکاری را در بین همساالن آن ها ببینید، در کنار 
مدرســه به آموزش ها و تجارب کودکان و نوجوانان 

در محیط ورزشی نیاز دارید.
اگر یک زمان برای ایران باشــد که باید تمرکز بخش 
عمده ای از واقفین را در زمینه وقف ورزشی متمرکز 
کرد، االن در همان زمان قرار داریم؛ فقط کافی است 
که مســئوالن این حوزه، خیرینی که آستین باال زده 
اند را به این مســیر هدایت کرده و مورد حمایت قرار 
دهند که شاهد نســلی بالنده و ســالم در آینده ای 

نزدیک باشیم.

امیرمحمد سلطان پور: »مورینیو از همین حاال باشگاه 
بعدی خود را انتخاب کرده اســت«. این جمله ژان میشل 
اوالس مدیرعامل لیون است پس از آنکه باشگاهش نتوانست 
مذاکره ای برای به خدمت گرفتن مورینیو را به انجام برساند 

چون آقای خاص به نظر مقصد بعد خود به آن ها گفته بود.
با توجه به این صحبت ها باید به زودی منتظر پایان مثلث 
شیطانی کارشناسی مورینیو روی کین و گراهام سونس 
در شبکه اسکای اسپورتس باشیم اما پرسشی که پیش 
می آید این است که این باشــگاه مرموز که اوالس از آن 
نامی نبرده کدام است؟ در زیر به بررسی مقاصد احتمالی 

ژوزه مورینیو می پردازیم:

اگر بخواهد به دوران شکوه بازگردد؛ 
رئال مادرید، بایرن مونیخ، پی اس جی

سال های زیادی است که نام مورینیو با باشگاه های غول 
اروپایی مترادف شده اســت. با وجود اینکه در چند سال 
اخیر او عظمت و شکوه خود را از دست داده اما کمتر مربی 
را می توان در جهان فوتبال در یک یا دو دهه گذشته پیدا 

کرد که کارنامه پربارتری را نسبت به او بتواند عرضه کند.
بایرن به نظر محتمل ترین گزینه برای مورینیو محسوب 
می شــود. دوران اقتدار این باشــگاه زیر نظر هاینکس و 
گواردیوال این روزها زیر نظر نیکو کــوواچ مقداری ضربه 
خورده است. مورینیو قبالً اعالم کرده که مشغول فراگیری 
زبان آلمانی است و مســلماً اگر پیشنهادی از طرف سران 
مونیخی به او داده بشود با آغوشی باز آن را خواهد پذیرفت. 
او همچنین در آنجا فرصت قهرمانی برای بار سوم در اروپا 
را خواهد داشــت و از این جهت می تواند کاری که رقیب 
همیشگی اش یعنی گواردیوال نتوانست آنجا انجام دهد را به 
انجام برساند. مسلماً در رئال مادرید پرز نیز دوست دارد که 
مورینیو دوباره سرمربی باشگاهش شود حتی اگر سرخیو 
راموس این را دوست نداشته باشد! اما اگر زیدان در آینده ای 

نزدیک ســانتیاگو برنابئو را ترک کند به نظر پوچتینو 
شانس بیشتری برای هدایت سپیدپوشان دارد.

پی اس جی نیز برای مدت ها بــه عنوان گزینه ای 
مناســب برای مورینیو مطرح بوده و فلسفه او به 
بلندپروازی های این باشگاه کاماًل منطبق است. 
البته توماس توخل شروع بسیار خوبی در لیگ 

قهرمانان این فصل داشته و می توان جایگاه او 
را دراین تیم در حال حاضر امن توصیف کرد.

اگر به دنبال بازســازی یک باشگاه 
باشد؛

بروسیا دورتموند، تاتنهام، اورتون
بهترین دوران ســرمربیگری مورینیو 
را در تیم های پورتو، چلســی و اینتر 
شاهد بودیم، یعنی جایی که بازیکنان 
این تیم ها به دنبال اثبــات خود بودند؛ 

باشــگاه هایی که برای نخستین بار پس از 
دهه ها به دنبال بدســت آوردن بزرگ ترین 

جام ها می رفتند. تیم هایی با این انگیزه که جزو 
غول ها محسوب نمی شوند می تواند گزینه بسیار 

خوبی برای مورینیو باشد.
نیمه سفید شمال لندن یعنی تاتنهام محتمل ترین 
گزینه آقای خاص برای مربیگری در لیگ برتر است 
و اگر پوچتینو برود، بهترین جانشین برای این دوران 

سردرگمی و اوج گیری دوباره این باشگاه خواهد بود.
اورتون گزینه قدم به عقبی برای شــخصی مثل مورینیو 
است اما پول های فرهاد مشیری می تواند حداقل او را به 
فکر بیندازد که جانشین مارکو ســیلوا در نیمه آبی شهر 

لیورپول باشد.
بروســیا دورتموند که این روزها صحبت های زیادی در 
خصوص عالقه این باشگاه به اســتخدام مورینیو مطرح 
می شود، با وجود تکیه شدید به جوانان و تحرک بسیار باال در 
زمین شاید آنچنان روی کاغذ گزینه مناسبی برای مورینیو 
نباشد اما او همیشه نسبت به بوندس لیگا عالقه داشته و 

دورتموند را هم می توان بهترین تیم درجه دوم در میان 
لیگ های معتبر اروپایی لقب داد.

اگر به دنبال چالشی آسان باشد؛
لیگ چین، نیس، تیم ملی پرتغال

البته نباید فراموش کنیم که این راه آســان با سنگفرشی 
از طال در مقابل مورینیو خواهد بود. مــدت زمان زیادی 
نمی گذرد که خبر پیشنهاد باورنکردنی ۸9 میلیون پوندی 
باشگاه گوانگژو اورگراند به او مطرح شد که البته مورینیو 
آن را رد کرد. مسلماً باشگاه های دیگر این سوپر لیگ نیز 

آمادگی پرداخت چنین پولی را به وی دارند.
باشگاه نیس فرانسه نیز به تازگی توسط یکی از میلیاردرهای 
انگلیسی یعنی سر جیم تکلیف خریداری شده و می تواند 
به غیر از پــول، بلندپروازی های جالبی نیــز به مورینیو 

پیشنهاد دهد.
همچنین مورینیو سال ها به عنوان گزینه سرمربیگری تیم 
ملی انگلیس محسوب می شد اما اکنون جایگاه ساوتگیت در 
این پست امن است. جایگاه فرناندو سانتوز نیز روی نیمکت 
پرتغال به همین شکل است اما وی به مدت پنج سال است 
که در این ســمت قرار دارد و احتماالً پس از یورو ۲۰۲۰ 
بخواهد این کار را کنار بگذارد، و مسلماً مورینیو اگر تا آن 
زمان صبر کند گزینه 
جالبی را پیش 
خواهــد  رو 

داشت.

نگاهی به اهمیت توسعه اماکن و زیر ساخت های تربیت بدنی 

وقف ورزشی؛ نیاز امروز و ذخیره فردا
مقاصد احتمالی سرمربیگری ژوزه مورینیو 

گزینه  ای خاص برای آقای خاص!

ورزش: پس از پیروزی تیم  ملی فوتسال ایران با نتیجه 4 بر صفر 
برابر ترکمنستان در نخستین دیدارش از مرحله انتخابی مسابقات 
فوتسال جام ملت های آسیا، سرمربیان دو تیم در نشست خبری 

پایان بازی به پرسش های خبرنگاران پاسخ دادند.
سید محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در ابتدای 
صحبت هایش گفت: همان گونه که دیدید تیم ترکمنستان با توجه 
به شرایط بازیکنانش به صورت چند الیه کار دفاعی را انجام می داد 
و بیشتر سعی کردیم که در این بازی بازیکنان جوانمان را با همدیگر 
هماهنگ کنیم. می دانستیم که در این صورت کار برایمان در امر 
گلزنی سخت می شود اما هماهنگی جوانان در چنین بازی هایی 

ارزشمند است و برایم پیروزی با تعداد گل باال در اولویت نبود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این جوانگرایی در تیم ملی تا جام 
جهانی ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: درهای تیم ملی هم به روی 
بازیکنان جوان و هم بازیکنان با تجربه باز است. قاعده ورزش حرفه ای 
این است که زمانی که تیم ملی به جام جهانی می رود با ترکیبی 
منسجم وارد مسابقات شود. قبل از جام جهانی، جام ملت های آسیا 
را پیش رو داریم و همان گونه که می بینید تیم های آسیایی حداقل 
در بحث دفاع کردن پیشرفت قابل مالحظه ای را داشته اند. در هر 
تورنمنت تعدادی بازیکنان جوان را اضافه می کنیم و اگر بتوانند 
جایگاهشــان را حفظ کنند حتماً از نیروهای جوان در تیم ملی 

استفاده خواهد شد.
وی در خصوص رقبای اصلی ایران در جام ملت های آسیا گفت: در 

سال های گذشته رقبای اصلی، تایلند و ژاپن بودند اما در حال حاضر 
تیم های کویت، لبنان، ویتنام، چین و اندونزی جزو تیم های خوب 
آسیا هستند. بر اساس آماری که داریم بیش از ۱۲۰ بازیکن ایرانی 
در کشورهای اطراف بازی می کنند و هر جایی که بازیکنان ایرانی 
فعالیت داشته باشند فوتســال آن کشور رشد می کند. باید تمام 

تالشمان را بکنیم تا به عنوان امپراتور فوتسال آسیا باقی بمانیم.
ناظم الشریعه در پاسخ به این پرسش که آیا می توانیم در جام جهانی 
آینده عنوان سومی دوره گذشته را تکرار کرده و یا حتی این عنوان 
را بهتر کنیم، گفت: در جام جهانی قبلی افتخاری را کسب کردیم 
که سبب عزت ورزش کشــورمان شد. بین سکوی سوم و چهارم 
یک اختالف ده سانتی وجود دارد اما در واقع یک دنیا فاصله بین 

آن هاست چرا که عنوان سومی ماندگار است اما عنوان چهارمی 
از یادها فراموش می شود. باید یادآور شوم که برای قهرمان ماندن 
و قهرمان شدن نیاز به ابزار است. در ایران استعدادهای زیادی در 
زمینه فوتسال داریم ولی باید ورای کارهای انجام شده عمل کنیم. 
در بحث زیر ساخت ها، لیگ و منابع اقتصادی باید کارهای بهتری 

صورت پذیرد.
 سرمربی تیم ملی فوتســال ایران در پایان اظهار کرد: امیدوارم 
روز به روز بهتر شویم. حق ایرانیان است که در همه رشته ها در جهان 
جزو برترین ها باشند. از مردم ارومیه نیز به خاطر میزبانی شایسته 
ایشان تشکر می کنم، این میزبانی  اخیر در شهر ارومیه نشانگر رشد 

این شهر است.

ورزش: پس از اینکه ســعید علی حسینی به خاطر عدم حضور 
در مسابقات جهانی رســماً المپیک ۲۰۲۰ را از دست داد، حاال 
بحث درباره شانس حضور کیانوش رستمی در المپیک داغ است. 
رستمی که امتیازات رقابت های جهانی را در عین ناباوری از دست 
داده بود، برای ماندن در دایره منتخبان المپیکی نیاز به حضور در 
یک تورنمنت گزینشی دیگر داشت. از همین جهت بحث سوئیس 
را وسط کشید اما نمی دانست که فرصت رجیستر و ثبت نام در این 
تورنمنت به اتمام رسیده و عمالً فرصتی برای حضور ندارد. از همین 
رو در همان پاتایا دست به دامن تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی 
شد و با حالت تضرع در کنار میز آقای رئیس از او خواست تا به وی 
مجوز حضور در مسابقات سوئیس را بدهد. خواسته ای که رئیس 
IWF به شکل تلویحی با آن موافقت کرد اما خود او می دانست که 

عمالً این کار انجام شدنی نیست.  حاال در تازه ترین اخبار مشخص 
شد کیانوش رستمی در مسابقات سوئیس می تواند وزنه بزند اما به 
او گفته شده امتیازاتش برای المپیک محاسبه نخواهد شد. اما نکته 
مهم این است که به خود رستمی هم گفته شده امتیازات این مسابقه 
به عنوان گزینشی های المپیک برایش محاسبه نمی شود. کیانوش 
روی احتماالت پوچ حســاب باز کرده بود. یک ســفر توریستی 
بی خاصیت به سوئیس که از ابتدا مشخص بود هیچ عایدی نخواهد 
داشت. یک سراب بزرگ که پایان رؤیاهای او برای المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو بود. حاال رستمی باید با حسرت از خانه تماشاگر رقابت های 
وزنه برداری المپیک توکیو باشد. ستاره سوخته ای که در ریو با 
شایستگی طال گرفت در این چهار سال به اندازه ای به بیراهه رفت 

که حاال تنها باید تماشاگر المپیک باشد. 

پس از پیروزی قاطع بر ترکمنستان درانتخابی جام ملت ها

ناظم الشریعه: باید امپراتور فوتسال آسیا باقی بمانیم

ضد  حمله

پیام نیازمند رکورد حسینی را باالخره شکست
ورزش: سنگربان مطمئن تیم فوتبال سپاهان تا دقیقه 6۷ دروازه اش را 
بسته نگه داشت تا حاال رکوردی تاریخی در فوتبال ایران به نام خودش 
ثبت کرده باشد.او توانست ۱5 کلین شــیت به نام خود ثبت کند و از 
رکورد ۸۷۳ دقیقه حسین حسینی گذر کرده که در لیگ هفدهم با تیم 

استقالل به رهبری وینفرد شفر ثبت شد.

مهاجری: تفاوت یک ضربه ایستگاهی بود
ورزش: محمدرضا مهاجری سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران که 
تیمش در دقیقه ۸۸ با ضربه احمد عبداهلل زاده مغلوب فوالدخوزستان 
شــد، در مورد این بازی در کنفرانس خبری گفت: آن ها یک ضربه در 
چارچوب داشتند و همان یک ضربه گل شد. اگر غیر از این بوده، بگویید. 

تفاوت ما و فوالد فقط یک ضربه ایستگاهی بود.
مربی نساجی این گونه حرف هایش را خاتمه داد: با این حال نتیجه برای 
فوالد رقم خورد. ما می رویم کار می کنیم و زحمت می کشیم تا روزهای 

بهتری را رقم بزنیم. 

بشار جریمه می شود؟
ورزش: بشار رسن هافبک شــماره 5 سرخپوشان ســرانجام مشکل 
پاسپورت خود را حل کرد و به تهران آمد. این در حالی است که او باید 
روز ۲4 مهر همراه با دیگر ملی پوشان در تمرین حضور می یافت اما با 
9 روز تأخیر دست به چنین کاری زد تا دو بازی مهم پرسپولیس برابر 
شاهین و پیکان را هم از دســت بدهد و هیچ بعید نیست که با توجه به 
دوری از تمرینات، در دیدار با ماشین ســازی هم از ترکیب دور باشد. 

حال باید دید باشگاه پرسپولیس با رسن چه برخوردی خواهد داشت. 

یک اردنی داور دیدار حساس ایران و عراق شد
ورزش: بر اساس خبر سایت و شــبکه الکاس قطر داور دیدار حساس 
ایران و عــراق در مرحله مقدماتی جام جهانی مشــخص شــد. ادهم 
مخادمه از اردن به عنوان داور دیدار تیم های عــراق و ایران در مرحله 
دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر انتخاب شد و این دیدار را در بصره 

سوت خواهد زد.

حسن زاده به گیتی  پسند اصفهان پیوست
ورزش: با پیشنهاد حمید بی غم، ســرمربی تیم فوتسال گیتی پسند و 
مذاکرات مدیران باشــگاه، علی اصغر حسن زاده در نیم  فصل دوم لیگ 
برتر فصل 99-9۸ به تیم گیتی  پسند پیوست. حسن زاده در سال های 
۲۰۱4، ۲۰۱6، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از سوی AFC به عنوان بهترین بازیکن 

آسیا برگزیده شده است.

سلطانی فر: صداوسیما قصد پرداخت 
حق پخش را ندارد

ورزش: در شــرایطی که به دلیل بحران ها و مشــکالت اقتصادی، 
فوتبال ایران بیش از گذشــته به تأمین منابع پایه و مسئله دریافت 
حق پخش نیازمند اســت، وزیر ورزش اعالم کرد: از این بابت هیچ 
گونه همکاری از ســوی نهاد بزرگ و قدرتمند صداوسیما با ورزش 

صورت نگرفته است.
سلطانی فر با اشاره به اینکه قرار بوده با همکاری مجلس، کل مجموعه 
ورزش از حق پخش تلویزیونی استفاده کنند، در ادامه گفت: متأسفانه 
هیچ گونه همکاری از ســمت آن ها صورت نگرفت و اراده ای در صدا و 
سیما برای پرداخت حق پخش و اجرای قوانین ذی ربط وجود ندارد و 

امیدوارم که به زودی به قوانین تمکین کنند.

گل محمدی تمرین داد
ورزش: فرهاد حمیداوی مالک شــهر خودرو درباره شــایعه قهر و 
خداحافظی گل محمدی پس از بازی ذوب آهــن گفت: خبر قهر و 
استعفای »یحیی گل محمدی« ســرمربی تیم فوتبال شهر خودرو از 
اساس شایعه و غلط است، این شایعه و شیطنت ها با هدف تحت تأثیر 
قرار دادن نتایج تیم منتشر می شود. هیچ استعفایی در کار نیست و 
ما با تعامل دوستانه با ســرمربی تیم در حال پیشبرد اهداف تعیین 

شده برای لیگ نوزدهم هستیم. 
گفتنی اســت، پس از تعطیلی چنــد روزه، ظهر دیــروز با حضور 
تمامی بازیکنان و زیر نظر یحیی گل محمدی، تمرینات تیم فوتبال 

شهرخودرو خراسان در زمین تمرینی منزل آباد آغاز شد.
در این تمرین بازیکنان پس از صحبت های گل محمدی، گرم کردند و به 

مرور برنامه های تاکتیکی کادرفنی پرداختند.

منهای فوتبال

هفته نهم بوندس لیگا
شالکه - دورتموند

    شنبه 4 آبان - ساعت: 17:۰۰ از شبکه ورزش

هفته دهم اللیگا اسپانیا
اتلتیکومادرید - بیلبائو

   شنبه 4 آبان ساعت: 22:3۰ از شبکه ورزش

هفته نهم سری آ ایتالیا
اینتر - پارما

     شنبه 4 آبان ساعت: 19:3۰ از شبکه ورزش

هفته دهم لیگ برتر انگلیس
منچسترسیتی - استون ویال

 شنبه 4 آبان - ساعت: 15:۰۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

یک سهمیه پاراتیراندازی برای ایران
ورزش: ملی پوش پارا تیراندازی با کمان کشورمان با کسب عنوان 

قهرمانی در آسیا، سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را بدست آورد.
در ادامه مســابقات پارا تیراندازی با کمان قهرمانی آســیا، مجید 
کاکوش در ماده W۱ به عنوان قهرمانی رسید و سهمیه پارالمپیک 

۲۰۲۰ توکیو را از آن خود کرد.

دختر شطرنج باز ایرانی نایب قهرمان جوانان 
جهان شد

ورزش: مبینا علی نسب نماینده شطرنج ایران در مسابقات قهرمانی 
شطرنج جوانان جهان توانســت در رده دوم بایستد و نایب قهرمان 

بخش دختران شود.
دور یازدهم مسابقات شطرنج جوانان جهان ) زیر ۲۰ سال( در بخش 
دختران و در کشور هند برگزار شد که تنها نماینده ایران با پیروزی در 

دور آخر توانست نایب قهرمان این رقابت ها شود.
علی نسب در حالی به مقام نایب قهرمانی رسید که در فهرست اولیه 

مسابقات نفر ۲5 شانس قهرمانی بود.

نقره پاراتیراندازی برگردن نوری
ورزش: در فینال ماده کامپوند مسابقات پارا تیراندازی با کمان در 
تایلند، هادی نوری با قبول شکست مقابل حریفی از چین به مدال 
نقره دست یافت. در روز چهارم مسابقات پارا تیراندازی با کمان در 
تایلند و در فینال کامپوند مردان، هــادی نوری مقابل کمانداری از 
چین با نتیجه ۱44 بر ۱4۲ شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

صعود مقتدرانه کانوپولو مردان به مرحله دوم 
کاپ آسیا

ورزش: رقابت های کانوپولو کاپ آســیا در چین آغاز شد و تیم ملی 
مردان ایران پس از کسب دو پیروزی راهی مرحله دوم مسابقات شد.
تیم ملی کانوپولو مردان ایران در دو بازی خود از مرحله گروهی کاپ 
آسیا مقابل حریفانش به پیروزی رسید و مقتدرانه راهی مرحله بعدی 
شد. ملی پوشان ایران در دیدار نخســت خود سنگاپور را ۱4 بر یک 

شکست دادند و در مسابقه دوم ۱۰ بر صفر برابر چین پیروز شدند.

وضعیت نامشخص تیم ملی والیبال بانوان 
برای انتخابی المپیک

ورزش: سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون والیبال می گوید: 
در مورد شــرکت کردن تیم ملی بانوان در انتخابی المپیک هنوز 

تصمیمی گرفته نشده است.
متین زبردست به وضعیت قرعه کشی لیگ بانوان اشاره کرد و گفت: 
فهرست تیم های شرکت کننده بسته شده و اسامی آن ها را از طریق 
فدراسیون اعالم  می کنیم. زمان قرعه کشی لیگ برتر بانوان هم 

ساعت ۱4 روز یکشنبه ۱۲ آبان است.

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092002418/1
بدینوس��یله به وراث مرحوم علی فیضی ش��هری )ضامن( )وحید فیضی ش��هری نام پدر: علی 

تاریخ تولد: 1353/1/2 شماره ملی: 0937858145 شماره شناسنامه: 330
- مری��م ذبیح��ی ش��هری نام پ��در: محمدحس��ین تاری��خ تول��د: 1333/2/2 ش��ماره ملی: 

0919284256 شماره شناسنامه: 9
- فرش��ته فیضی ش��هری نام پدر: علی تاریخ تولد: 1369/4/11 شماره ملی: 0920864279 

شماره شناسنامه: 0920864279
- جواد فیضی ش��هری ن��ام پدر: علی تاریخ تولد: 1364/2/30 ش��ماره ملی: 0941140334 

شماره شناسنامه: 720
- ویدا فیضی ش��هری نام پدر: عل��ی تاریخ تولد: 1351/6/10 ش��ماره ملی: 0056944977 

شماره شناسنامه: 5047
- مهدی فیضی ش��هری نام پدر: علی تاریخ تولد: 1356/5/11 ش��ماره ملی: 0937927457 
ش��ماره شناس��نامه: 739 مدیون پرونده آقای وحید فیضی ش��هری نام پدر: علی تاریخ تولد: 
1353/1/2 ش��ماره ملی: 0937858145 شماره شناسنامه: 330 اعالم می گردد پالک ثبتی 
3461 فرعی از 183 اصلی بخش 10 مشهد متعلق به شما در قبال طلب خانم مریم مقیمی 
خیرآبادی بازداش��ت گردیده لذا طبق ماده 87 آیین نامه اجرای مراتب بش��ما اخطار می شود 
ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف ش��ما نس��بت به مورد بازداش��ت ممنوع است و ترتیب اثر 
داده نمی ش��ود. در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه... چاپ... منتش��ر گردیده اس��ت. 

آ-9809566   م الف192
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

اخطاریه
بدین وسیله به خانم نجمه پایداریان فرزند غالمرضا به ش ملی 0938199978 ابالغ می گردد 
در خصوص پرونده کالسه 9804220 علیه حبیب اله نظری درخصوص اعتراض آقای حبیب 
ال��ه نظری به وارده 5188-98/7/4 به ریاس��ت محترم گ��زارش گردید، نظریه رئیس ثبت به 

شرح بین الهاللین ابالغ می گردد:
)با توجه به گزارش و نوع و مدل خودرو و این که اتومبیل بازداشتی تنها وسیله مدیون می باشد 
لذا با اس��تناد بند 4 و 5 ماده 61 آیین نامه اجرا مش��مول مستثنیات دین می باشد. علی ایحال 

مراتب به طرفین ابالغ در صورت وصول اعتراض وفق ماده 169 آیین نامه اقدام گردد.(
مقتضی اس��ت در صورتی که ب��ه نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف م��دت 10 روز از تاریخ 
انتش��ار آگهی کتباً به شعبه/اداره اجرا اعالم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر 

واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ-9809567  م.الف193
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کالسه 706/74 )8900807(
بانک تجارت باستناد سند رهنی شماره 144964 مورخ 1386/12/11 دفترخانه 21 اجرائیه ای 
تحت کالس��ه 706/74 )8900807( در قبال مبل��غ 1/735/623/189 ریال )یک میلیارد و 
هفتصد و سی و پنج میلیون و ششصد و بیست و سه هزار و یکصد و هشتاد و نه ریال( علیه 
ش��رکت شهدکوشان خراسان به ش��ماره ثبت 27953 سهامی خاص )بعنوان بدهکار( و خانم 
یلدا ضیایی فرزند کاظم به شماره شناسنامه 667 صادره تربت حیدریه متولد 1354 )بعنوان 
راه��ن( ص��ادر نمود که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ��ه 1389/10/2 در پایان مهلت مقرر در 
آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بانک مبنی ب��ر ارزیابی و مزایده 
تمامیت شش��دانگ پالک ثبتی 40388 فرعی از 35341 فرعی          از 4- اصلی بخش 9 
مش��هد )پالک ثبتی چهل هزار و س��یصد و هشتاد و هشت فرعی از سی و پنج هزار و سیصد 
و چهل و یک فرعی از چهار اصلی بخش نه مش��هد( ملکی خانم یلدا ضیایی به آدرس مش��هد 
بلوار س��جاد خیابان میالد 8 بلوک 6 واحد 5 به مبلغ 7/000/000/000 ریال )هفت میلیارد 
ریال( ارزیابی و قطعیت یافته که در تصرف مالک می باش��د که حدود و مش��خصات و توصیف 
اجمالی ملک بدین ش��رح می باشد آپارتمان موردنظر با پالک ثبتی 40388 فرعی از 35341 
فرعی از 4- اصلی بخش 9 مش��هد در طبقه پنجم یک مجموعه 20 واحدی )پنج طبقه روی 
پیلوت( واقع ش��ده و با توجه به تصویر مدارک ارائه ش��ده 111/79 مترمربع مساحت دارد که 
مقدار 4/92 مترمربع آن تراس مس��قف می باشد عرصه آپارتمان موقوفه آستان قدس رضوی 
اس��ت. آپارتمان مذکور دوخوابه کف پارکت کابینت آشپزخانه MDF سیستم سرمایش کولر 
آبی گرمایش ش��وفاژ و رادیاتور به همراه ش��ومینه دارای انباری اختصاصی به مساحت 3/92 
مترمربع و پارکینگ مشاعی به مساحت 479/19 مترمربع و آسانسور و قدمت حدود 18 سال 
می باش��د آپارتمان دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد با توجه به موارد فوق بررسی های 
به عمل آمده و در نظر گرفتن کلیه عوامل که در ارزیابی مؤثر می باشد از جمله مساحت نوع 
و قدمت اعیان موقعیت مکانی و جغرافیایی ملک تناس��ب ابعاد ش��کل هندسی و مصالح بکار 
رفته ارزش آپارتمان مذکور به همراه اش��تراکات مربوطه مبلغ 7/000/000/000 ریال )هفت 
میلیارد ریال( برآورد و اعالم می گردد. ضمناً محل موردنظر با پالک ثبتی منطبق اس��ت و در 

زمان بازدید آپارتمان در اختیار مستأجر بوده است. 
حدود اجمالی ملک بدین شرح می باشد. شماالً بطول های 3/40و 1/75 و 4/65 و 0/5و 2/60 
مت��ر ب��ه ترتیب درب و دیوار و پنج��ره به پله های فرار و نورگیر و دیوار مش��ترک با واحدهای 
ش��مال غربی ش��رقاً: بطول های 1/90و 0/60و 1/65و 0/75و 5/80 متر به ترتیب دیوار و درب 
به سرویس پله های معمولی و آسانسور و دیواریست مشترک با واحدهای جنوب شرقی. جنوباً: 
بطوله��ای 1/35و 0/50و 4/10و 0/25و 3/65 و 0/25  و 3/40 مت��ر در طرفین دیوار و پنجره 
به فضای حیاط و به تراس غرباً: بطول 8/10 متر دیواریس��ت به فضای مجاور و اعیان 35340 
فرع��ی حقوق ارتفاقی رعایت تملک آپارتمان ها الزامی اس��ت. ملک موصوف برابر نامه ش��ماره 

139885606004008791 مورخه 98/7/21 دفتر امالک بازداش��تی فاقد بازداشتی می باشد 
مزایده بصورت ششدانگ از مبلغ ارزیابی در قبال مبلغ 7/000/000/000 ریال )هفت میلیارد 
ریال( شروع شده . مزایده در روز یکشنبه مورخ 1398/9/10 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل 
ش��عبه رهنی مش��هد واقع در خیابان پاسداران نبش پاس��داران 3/1 اداره اجرای اسناد رسمی 
)شعبه رهنی مشهد( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. به عنوان حق 
مزایده و نیم عش��ر دولتی و حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از 
معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد و چنانچه روز مزایده با 

تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. آ-9809568   م.الف194
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 102 آیین نامه اجرا پرونده کالسه 9400736
بدینوسیله به 

1- خان��م فاطم��ه جالل��ی کامل فرزن��د محمدحس��ن بشناس��نامه 41079 و ش��ماره ملی 
0931287111

2- خانم زهرا ثنائی فرزند غالمرضا بشناسنامه 676 و شماره ملی 0940717591
3- آقای محمدجواد ثنائی فرزند غالمرضا بشناسنامه 79637 و شماره ملی 0933161141

4- آقای احمد ثنائی فرزند غالمرضا بشناسنامه 3444 و شماره ملی 0940839334
5- آقای یحیی ثنائی فرزند غالمرضا بشناسنامه 2006 و شماره ملی 0941910024

6- آق��ای عبدالس��الم حام��د ثنائ��ی فرزن��د غالمرض��ا بشناس��نامه 2170 و ش��ماره مل��ی 
0940994739

7- علی ثنائی فرزند غالمرضا بشناسنامه 9308 و شماره ملی 0933484321
8- خانم زکیه ثنائی فرزند غالمرضا بشناسنامه 5436 و شماره ملی 0943113733

9- آقای ابراهیم ثنائی فرزند غالمرضا بشناسنامه 14803 و شماره ملی 09449466641
10- خانم رضیه ثنائی فرزند غالمرضا بشناسنامه و شماره ملی 0920242839 همگی وراث 
مرحوم غالمرضا ثنائی ابالغ می گردد پیرو اجرائیه صادره کالس��ه 9400736 له بانک تجارت 
علی��ه یحیی ثنائی احدی از ورثه مرحوم غالمرضا ثنایی و ابراهیم ثنائی احدی از ورثه محروم 
غالمرض��ا ثنائ��ی و احمد ثنائی اح��دی از ورثه مرحوم غالمرضا ثنائ��ی و فاطمه جاللی کامل 
احدی از ورثه مرحوم غالمرضا ثنائی و عبدالسالم حامد ثنائی احدی از ورثه مرحوم غالمرضا 
ثنائی و رضیه ثنائی احدی از ورثه مرحوم غالمرضا ثنائی و ش��رکت ش��یمیایی مه جام مشهد 
ش ث 10346 مشهد به امضای مه لقا هوشیار و محمد معصومی و علی ثنایی احدی از ورثه 
مرح��وم غالمرضا ثنایی و غالمرضا ثنایی و زهرا ثنایی اح��دی از ورثه مرحوم غالمرضا فنائی 
و محمدج��واد ثنائی احدی از ورثه مرحوم غالمرضا ثنائی و زکیه ثنائی احدی از ورثه مرحوم 
غالمرض��ا ثنائی با توج��ه به اعتراض محمدجواد ثنائی احدی از ورث��ه مرحوم غالمرضا ثنایی 
مبنی بر تقاضای ارزیابی مجدد با توجه به گذش��ت بیش از یکس��ال - شش��دانگ پالک ثبتی 

2344 فرعی از 550 فرعی از 230 اصلی بخش 9 مش��هد توس��ط هیئت کارشناسان به مبلغ 
22/720/500/000 ریال )بیست و دو میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و پانصد هزار ریال( 

ارزیابی گردید که جهت اطالع اعالم می گردد. آ-9809571  م.الف195
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 آیین نامه اجرا پرونده کالسه 9001384 )90/420(
بدینوس��یله آقای محس��ن اصغرزاده ها فرزند محمدابراهیم بشناس��نامه 331 متولد 1329 و 
شماره ملی 0940323788 مدیون س��ند رهنی 114432-86/6/10 تنظیمی دفترخانه 56 
مش��هد ابالغ می گردد که شش��دانگ پالک ثبتی 50279 فرعی از 27366 فرعی از 18429 
فرعی از 4 اصلی بخش 9 مش��هد ملکی آقای محسن اصغرزاده ها به مبلغ 3/350/000/000 
ریال )س��ه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی گردیده است چنانچه به مبلغ فوق 
الذکر اعتراضی دارید به استناد ماده 101 - آیین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
ابالغ اخطاریه اعتراض خود را کتباً به انضمام مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی به 
صورت علی الحساب به این شعبه تحویل دهید ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون 

پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ-9809573    م.الف196
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی شماره 139704006091001534 بکالسه 9709823
بدینوس��یله به: 1- آقای ارسالن هنرکار فرزند مجتبی بشماره ملی 0924245001 2- آقای 
نوید هنرکار فرزند مجتبی بش��ماره ملی 0941217213 3- خانم روژان هنرکار فرزند مجتبی 
بشماره ملی 0925811653 4- خانم لیال وحدتی لر فرزند رجب بشماره ملی 0943948762 
5- خانم نونا هنرکار فرزند مجتبی بش��ماره ملی 0943390559 وراث مرحوم مجتبی هنرکار، 
بدهکاران پرونده اجرایی فوق که بایستی اجرائیه در آدرس مورث به شما ابالغ واقعی می گردید 
لیکن ابالغ قانونی گردیده است، ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 4640- 1392/4/26 
بین مورث ش��ما و بانک سرمایه مبلغ 2/681/027/927 تا تاریخ 1397/5/30 بانضمام خسارت 
تأخیر روزانه بدهکار می باش��ید که براثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18/19 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف 
م��دت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر ای��ن صورت عملیات اجرایی طبق 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. ضمناً مورد وثیقه ششدانگ اعیان آپارتمان بشماره پالک 

باقیمانده 34766 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد می باشد. آ-9809574   م.الف197
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- احمد افشون پورسربندی

تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/08/19

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای رس��ول فیض محمدی کاریزی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749488441 
به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 980265 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضی��ح داده که ش��ادروان صغرا ماالنی ب��ه شناس��نامه 0749341246 در تاریخ 
1398/07/07 در اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته و ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1-  رس��ول فیض محمدی کاریزی با کد ملی 0749488441 فرزند یعقوب صادره از تایباد 

همسر متوفی
2- منیر فیض محمدی کاریزی با کد ملی 0731228979 فرزند رس��ول صادره از تربت جام 

فرزند متوفی
3- منصوره فیض محمدی کاریزی با کد ملی 0748702989 فرزند رس��ول صادره از تایباد 

فرزند متوفی
4- س��میه فیض محمدی کاریزی با کد ملی 0740200097 فرزند رس��ول صادره از تایباد 

فرزند متوفی
5- گل بنه احراری با کد ملی 0749433183 فرزند خواجه حیدر صادره از تایباد مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9809552
تاریخ انتشار : 1398/08/04 

سیدسعید هرمزی 
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره 139860301046000436هیات اول/موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حس��ین ملکی فرزند مصیب بش��ماره 
شناس��نامه1406 صادره از الیگودرزدرشش��دانگ یک باب خانه به مس��احت97/56 مترمربع 
قس��متی ازپالک1فرعی از6 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا خریداری ازمالک رس��می 
آقای محمد حسین ش��یرکوند به متقاضی محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 

اعت��راض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض دادخواس��ت خودرابه مراج��ع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد200ث/م الف  

آ9809636-
تاریخ انتشارنوبت اول: 98/8/4

تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/8/19  
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای اصالحی شماره 139860308001002847 
� 1398/08/01 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای  یوس��ف فوالدی  فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه 95 صادره از 
بیرجند و ش��ماره ملی 0651637848 نس��بت به ششدانگ یک قطعه باغ منزل  به مساحت 
579/55  مت��ر مربع بپالک 4 فرعی از 124 -اصل��ی بخش 2بیرجند از محل مالکیت محمد 
حس��ن و علی اکبرچهکندی نژاد  محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9809635
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/04

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

آگهی اصالحی 
پیرو آگهی منتش��ره به ش��ماره 139885618603004820  مورخ 1398/03/30 برابر رای 
139860318603000585 م��ورخ 1398/03/01  هی��ات موضوع قان��ون تعیین و تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حسین 
وطن دوس��ت میاندهی فرزند یحی در ش��ش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مس��احت 150/37 مت��ر مربع پالک فرعی 6574  از اصل��ی 56  مفروز و مجزی از پالک 27 
از اصلی 56 واقع در بخش 4 رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای مختار خالقی که نام پدر 
مبنی بر اشتباه آگهی گردیده بود بدین وسیله اصالح می گردد و نام پدر صحیح " یحی " می 

باشد که اعالم می گردد. م/الف  3547  آ9809575-
چاپ انتشار یک نوبت اصالحی : شنبه 1398/08/04

حسین اسالمی کجیدی
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي

آگه��ي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره139860306010002087-07/28/ 1398 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم گلثومه قهرماني یزدان آباد سفلي فرزند 
حسین بش��ماره شناسنامه 33224 صادره از قوچان درشش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
103.5 مترمربع قس��متی  از پالک 54 فرعي از 4499 اصلي بخش یک قوچان  خریداري از 
مالک رسمي آقاي قربان حسینی داغیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ9809576

کالسه 1398114406010000222
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/08/19

عباس برق شمشیر
رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره139860306010002009-1398/07/15 هی��ات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مل��ک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي کم��ال تاجیاني امامقلي فرزند محمدآقا 
بش��ماره شناس��نامه 9 صادره از قوچان در شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 136.22 
مترمربع  در قس��متی از پالک ش��ماره 166 اصلی بخش دو قوچان  واقع در اراضی فرخان علیا  
واز مح��ل مالکیت اق��ای برات صاحبکار فرخانی  محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باشند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت 
دو م��اه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف م��دت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضای��ي تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. کالسه  

1398114406010000216  آ9809577-
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/04     تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/08/19

عباس برق شمشیر    /   رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای سهراب جعفرزاده  فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه8185به استناد دوبرگ 
استش��هادیه گواهی ش��ده منضم به تقاضای کتب��ی  جهت دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت 
اول ب��ه ای��ن اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت  شش��دانگ یک باب منزل پالک 
7176فرع��ی مفروز از  2453فرعی از13 اصلی  واقع در قطعه س��ه ش��یروان بخش 5قوچان به 
آدرس زیباش��هر5  که متعلق به   ایش��ان می باش��د بعلت نامعلومی   مفقود شده است با بررسی 
دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 068702ذیل صفحه336دفتر191  
وشماره ثبت 43779بنام نامبرده صادروتسلیم گردیده است   لذا به استناد تبصره یک اصالحی 
م��اده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نس��بت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باش��د بایستی ظرف 
10روز ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سندمعامله رسمی به 
این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض 
بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد.9809628  تاریخ انتشار:98/08/04
صمد ابراهیم زاده / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

رستمی، المپیک را در خانه تماشا می کند

کیانوش در سراب سوئیس 
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فرهنگ و هنر

خبر

 روایت زندگی
 سازنده بزرگ ترین پل تاکتیکی جهان

به  »راهــی  هنــر:  و  فرهنگ 
مجنون« روایت مســتند زندگی 
از  شــهید ســیدعباس جوالیی 
جنگ   رزمی  مهندسی  مسئوالن 
توسط انتشــارات شهید کاظمی 

منتشر شد.
شــهید سیدعباس جوالیی بعد از پایان خدمت ســربازی اش از اصفهان به 
تهران هجرت می کند. او که به فوتبال عالقه بسیاری دارد، در تست تمرین 
پرســپولیس شــرکت می کند و علی پروین مجوز حضــور او را در تمرین 
پرسپولیس صادر می کند. اسداهلل، برادر بزرگ عباس اما مخالف فعالیت جدی 
او در فوتبال و حضور در تیم پرسپولیس است. سیدعباس روزهای انقالب را 
در کنار برادرش سیداسداهلل که از اعضای هیئت های مؤتلفه است و همچنین 
در کنار آیت اهلل لواسانی به فعالیت های انقالبی سپری می کند. او قبل از شروع 
جنگ وارد ســپاه می شود و با توجه به تجربیاتش در کارهای ساختمانی و 
عمرانی به مهندسی رزمی سپاه می رود. نخستین زاغه های مهمات سپاه در 
غرب  توســط او ساخته می شود. با تشکیل وزارت سپاه،  مدیرکل مهندسی 
استان تهران می شود. گردان هایی که برای نصب پل خیبر تشکیل می دهد، 
هسته نخستین تشکیالتی می شود که بعدها قرارگاه »صراط  المستقیم« نام 
می گیرد. مســئول نصب پل خیبر، بزرگ ترین پل تاکتیکی جهان می شود. 
برای حضور مدام در جنگ، فرماندهی تیپ مهندســی رزمی کوثر را قبول 
می کند. مسئول پشــتیبانی وزارت سپاه هم می شود. محسن رفیق دوست، 
دوســت، همکار  و مسئول مستقیم او پس از شــهادتش می گوید: با رفتن 

سیدعباس جوالیی، موتور وزارت سپاه خاموش شد.
در بخشــی از این کتاب می خوانیم: »نخستین صدایی که سکوت خیابان را 
شکست، صدای پیچیدن عجیب وغریب پیکان به سمت درِ بزرگ سپاه بود. 
نقشه شان گرفته بود. پاســدار های سپاه سقز دست بچه ها را خوانده بودند. 
آن ها به سرعت در را باز کردند. همزمان مسلسل های آن  سوی خیابان هم 
شروع کرد به آتش. چندین گلوله به ماشین خورد اما ویراژهای عباس اجازه 
نداد کسی تیر بخورد. با یک چشم به هم زدن رفتند داخل ساختمان. حاال تنها 
چیز هایی که به سپاه سقز اضافه شد، چهار مرد جنگی و یک قبضه اسلحه  
کالشینکِف بدون خشاب اضافی بود. رفیق جدید ستاری وفایی در قهوه خانه 
تازه فهمید چای را در خدمت برادران ســپاهی بوده است. آن روز از معدود 
روزهایی بود که کومله و دموکرات و پاســدارها سر یک میز چای خوردند و 

سیگار کشیدند«.
»راهی به مجنون«  روایت مستند زندگی شهید سیدعباس جوالیی در قطع 
رقعی و 132 صفحه و به قلم توانای جواد کالته عربی به رشته تحریر درآمده 

و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.

یک فلسطینی عکاس سال جایزه IPA شد
حســن«  »مصطفی  فــارس: 
عکاس فلســطینی که مبارزات 
فلسطینیان با رژیم صهیونیستی 
را در قــاب دوربیــن ثبت کرده 
اســت، به عنوان عکاس ســال 
انتخاب   IPA هفدهمین جایزه

شد.
هفدهمین دوره جایزه IPA به تازگی در نیویورک به ریاســت حسین 
فرمانی برپا شد و به رسم هر ساله، دو نفر از فینالیست ها به عنوان عکاس 
سال از میان عکاســان حرفه ای و استعداد برتر از بین عکاسان آماتور و 

دانشجویان برگزیده شدند.
بر این اساس »مصطفی حسن« عکاس فلسطینی که مبارزات فلسطینیان 
با رژیم صهیونیستی را در قاب دوربین ثبت کرده است، به عنوان عکاس 
سال انتخاب و برنده 1۰ هزار دالر شد و جایزه ۵ هزار دالری استعداد برتر 

به مایکل هورلیک با موضوع غفلت تعلق گرفت.
در این دوره بیش از 11 هزار و ۵۰۰ عکاس از 11۰ کشور حضور داشتند.

 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان  چهارشنبه ای 
که گذشت نمایشگاه عکس های منتخب سوگواره 
بین المللی »مهر محرم« در نگارخانه رضوان افتتاح 

شد. 
نمایشــگاه »مهــر محرم« منتخــب عکس های 
یازدهمین دوره برگزاری ســوگواره »مهر محرم« 
اســت. این نمایشگاه شامل 3۰ اثر از عکس های 
ارسالی عکاســان ایران و 2۰ کشور جهان است 
که از بین 12 هزار اثری که به دبیرخانه سوگواره 

فرستاده شده، انتخاب شده اند.  
ســوگواره »مهرمحرم« از ســال 13۸۷ در استان 
سمنان آغاز به کارکرده و تاکنون 11 دوره آن به 

طور متوالی برگزار شده است. 
شهرها و روســتا ها آیین های کهنی دارند که در 
باورها و اعتقادات کهن ایرانی ها ریشــه دوانیده 
است. این اعتقادات با مناسک مختلف همراه است 
که هنوز در شهر ها و روستاها و حتی کشورهای 
دیگر اجرا می شــود و جریان دارد. سوگواره »مهر 
محرم« با هدف زنده نگه داشتن آیین های عزاداری 
مناطق مختلف ایران اسالمی  و حفظ و پاسداشت 
این آیین ها از هنرمندان می خواهد هر ســال در 
این سوگواره عظیم شرکت کنند و آثار هنری شان 

را با موضوعات قید شده در فراخوان ارائه دهند. 

 گنجینه عظیم معنوی از ارادت 
دوستداران اهل بیت)ع(

به گفته میثم قــدس پور، دبیر ســوگواره»مهر 
محــرم« این مســابقه در بخش هــای هنرهای 
دیجیتال شامل فیلم کوتاه سه دقیقه ای و عکس، 
رسانه های برخط شــامل سایت های اینترنتی و 
شــبکه های اجتماعی، نرم افزارهای هوشمند و 
همراه، چندرســانه ای و بازی برگزار می شــود تا 
هنرمندان بیشتری بتوانند به ارائه اثر بپردازند و 
ارادت خودشان را به امام حسین )ع( و ائمه اطهار 
)ع( نشان دهند. ســی ام آبان ۹۸ آخرین مهلت 

شرکت در این مسابقه است. 
»مهر محرم« در حــال حاضر از جایگاه خوبی در 
تولید محتوا و مشارکت هنرمندان و مستندسازان 
از تمامی  اســتان های کشــور و سراسر جهان به 
ویژه کشــورهای مســلمان برخوردار است که 
تعدد آثار ارسالی به دبیرخانه گواه این ادعاست. 
آیین هــا و نمادهای عاشــورایی مانند آیین های 
عزاداری محــرم، راهپیمایی اربعین حســینی، 
نماز ظهر عاشــورا و امام حسین)ع( و انسانیت، 
امام حســین)ع( و امت اسالمی، مودت و محبت 
اهل بیت)ع(، مقاومت و صبر عاشــورایی و امر به 
معــروف و نهی از منکر از موضوع ها و محورهای 

سوگواره مهر محرم است. 
میثم قدس پور معتقد اســت: بــه مدد برگزاری 
یازدهمین دوره این ســوگواره ، گنجینه عظیم 

معنــوی ای از آیین های عزاداری ایران اســالمی 
 جمع آوری شده که این گنجینه بسیار ارزشمند 
است چون بسیاری از این آیین ها در طول سال ها 
ممکن است به فراموشی سپرده شده و یا کمرنگ 
شده باشــد اما همه آن ها به مدد این سوگواره و 

هنرمندان ثبت شده و جاری و ساری است. 

 ثبت راهپیمایی عظیم اربعین
 در »مهر محرم« 

به گفته قدس پور با توجه به حضور گسترده مردم 
در راهپیمایی اربعین حسینی، این موضوع هم دو 
سال است که به موضوعات سوگواره اضافه شده 

است. 
وی در پاســخ به این پرســش کــه در 11 دوره 

برگزاری مهــر محرم شــرکت کنندگان بر چه 
موضوعی بیش از همه توجه داشــته اند، توضیح 
می دهد: جاذبه های تصویری آن قدر زیاد اســت 

که سخت است به طور مصداقی و خاص به این 
پرسش پاسخ دهم اما در دو سال اخیر بر مودت 
و محبت و برادری که بین مسلمانان با ملیت های 
مختلف وجود دارد خیلی تأکید شده و هنرمندان 
این مســئله را در آثارشان به ثبت رسانده اند که 
اوج آن در راهپیمایی عظیم اربعین دیده می شود. 
دبیــر ســوگواره »مهر محــرم« با بیــان اینکه 
کشــورهای همسایه بیشترین مشــارکت را در 
این سوگواره داشــته اند،در خصوص گستردگی 
این ســوگواره و ابعاد جهانی آن می گوید: با آنکه 
کشورهای همسایه عراق، افغانستان و ترکیه هر 
سال بیشترین مشارکت را در این سوگواره دارند 
اما سال به ســال هنرمندان بیشتری از مناطق 
مختلف دنیا به این ســوگواره توجه می کنند و 

آثار هنری شــان را به دبیرخانه ســوگواره ارسال 
می کنند. حتی از روسیه، استرالیا، کانادا و آمریکا 
هم از مناســک و آیین های عزاداری که در آنجا 
برگزار می شود، اثر فرستاده اند که دیدن این آثار 

متنوع بسیار جالب است.  

 انتشار آثار و نمایش آن ها برای مردم 
آثــاری کــه در 11 دوره برگزاری ســوگواره به 
دبیرخانه ارسال شده اند، چه سرنوشتی دارند؟ دبیر 
سوگواره »مهر محرم« پاسخ می دهد: در طول این 
سال ها گنجینه عظیمی  از مناسک و عزاداری های 
ایرانیان گرد هم آمده اند که باید حتماً گردآوری 

شوند و در دسترس مردم قرار گیرند. 
قدس پور می افزاید: بخش اربعین حتماً به صورت 
کتاب چاپ می شود و امیدواریم بتوانیم آثار چهار 
دوره اخیــر را به زودی به صورت کتاب منتشــر 
کنیم. البته بــرای اینکه این تصاویــر به راحتی 
در اختیــار مردم قرار گیرد به صورت غیر نشــر 
مکتوب و دیجیتال منتشــر خواهد شد. در حال 
www. حاضــر هم هر کس به پایــگاه اینترنتی
MehreMoharram.ir مراجعه کند، می تواند 
تصاویر مربوط به سال های گذشته و آثاری که به 

نمایشگاه راه پیدا کرده است را مشاهده کند. 
قدس پــور در پایان گفت: با توجــه به اینکه 
در قالب این مســابقه گنجینــه معنوی مهمی 
 از مناسک عزاداری اســتان های مختلف ایران 
جمع آوری شده اســت، این گنجینه می تواند 
بــه عنوان منبــع و مأخــذ برای تولیــد آثار 
هنری در اختیــار هنرمندانی قــرار  گیرد که 
می خواهند با موضوع مناسک مختلف عزاداری 
امام حســین)ع( به تولید آثار هنری بپردازند. 
سوگواره این امکان را به هنرمندان می دهد تا 

از این گنجینه عظیم معنوی استفاده کنند. 

 »مهرمحرم« در رضوان
آثار نمایشــگاه »مهــر محرم« کــه در نگارخانه 
رضوان در حال برگزاری است از میان 12 هزار اثر  
انتخاب شده که سال قبل به دبیرخانه جشنواره 

ارسال شده بودند. 
در این دوره 12۰ اثر به عنوان اثر برتر انتخاب شد 
که به دلیل محدودیت فضای نمایشــگاهی فقط 
3۰ اثر از میان آثار برتر به مشهد آورده شده و در 
نگارخانه رضوان به نمایش درآمده تا آثار منتخب 

مقابل چشم جامعه قرار بگیرد.  
این نمایشگاه با همکاری ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس رضوی تا 
۹آبان13۹۸ از ســاعت ۸ تا1۷ در گالری شماره 
3 رضوان در طبقه همکف موزه مرکزی آســتان 
قــدس رضوی واقع در صحــن کوثر حرم مطهر 

رضوی آماده میزبانی از عالقه مندان است.

برش

در این دوره 120 اثر به عنوان 
اثر برتر انتخاب شد که به دلیل 
محدودیت فضای نمایشگاهی فقط 
30 اثر از میان آثار برتر به مشهد 
آورده شده و در نگارخانه رضوان 
به نمایش درآمده تا آثار منتخب 

مقابل چشم جامعه قرار بگیرد

فرهنگ وهنر/ فاطمه عامل نیک: مستند بلند »زنانی با گوشواره های باروتی« در 
جدول فروش فیلم های این هفته، دومین فیلم مستند پرفروش هنروتجربه شد.

کارگردان مســتند بلند »زنانی با گوشــواره های باروتی« اســتقبال از این مستند را 
خوشحال کننده دانست و اعالم کرد: من خوشحالم  این فیلم به کمک اکران درهنرو 
تجربه برای نخستین بار به شهرستان ها رفته به خصوص که استقبال هم خوب بوده 
است. رضا فرهمند  در ادامه با ذکر این مطلب که به خاطر فیلم جدیدش نتوانسته 
درکنار اثر باشد، عنوان کرد: با توجه به اینکه تبلیغاتی هم صورت نمی گیرد باز  هم 
خبر می رسد که مخاطب در شهرستان ها به سراغ این فیلم رفته و اثر دیده شده است. 
این مستندســاز دلیل این استقبال را نگاه جدید و رویکرد متفاوت این اثر دانست و 
گفت: هر چند در این ژانر آثار متعدد با درجه های کیفی متفاوت تولید شــده و در 
داخل کشور مردم این دست آثار را بسیار دیده اند اما وقتی تفاوت و نگاه جدید وجود 
دارد مردم به سراغ همین ژانر هم می روند، چنان که در خصوص مستند ما هم اتفاق 
افتاد و بدون تبلیغات مردم به تماشایش نشسته اند. مستند بلند »زنانی با گوشواره های 
باروتی« به تهیه کنندگی مرتضی شعبانی و کارگردانی رضا فرهمند از مهرماه امسال 
در گروه هنروتجربه به نمایش درآمد.این فیلم توانسته در جدول فروش فیلم های این 

هفته، دومین فیلم مستند پرفروش هنروتجربه شود.

استقبال تماشاگران از مستند 
»زنانی با گوشواره های باروتی« 

بدون تبلیغات مردم به 
تماشای فیلم نشستند

مهر: بازیگر سریال »پناه آخر« درباره ساخت فیلم و سریال های مناسبتی معتقد است؛ سینما
این آثار معموالً جدی گرفته نمی شــوند. کاظم هژیرآزاد درباره بازی در سریال »پناه 
آخر« که این شب ها به کارگردانی داریوش یاری از شبکه یک پخش می شود، گفت: 
این سریال قصه زیبایی درباره محرم دارد که بیشتر حول دو بازیگر اصلی یعنی عباس 
غزالی و بیژن امکانیان می چرخد. وی با اشاره به حضورش در سریال های مناسبتی 
عنوان کرد: از همان دوره ای که وارد تلویزیون شــدم در سریال های مناسبتی بازی 
کرده ام و نقش های زیادی در این سریال ها داشته ام.  این بازیگر در ادامه درباره کارهای 
مناسبتی در تلویزیون بیان کرد: ساخت کارهای مناسبتی و کیفیت و جذابیت آن ها به 
کارگردان و خود اثر بستگی دارد. ما فیلمی مثل »روز واقعه« داریم که بهرام بیضایی 
نوشته و برای همیشــه جذابیت دارد. باید تولیدات مناسبتی را جدی گرفت اما در 
سینما، سینماگران بیشتر به گیشه فکر می کنند. هژیرآزاد اضافه کرد: در تلویزیون هم 
وقتی کار مذهبی می سازید و می خواهید تبلیغ مذهب کنید نباید شتابزده عمل کنید. 
برخی از دوستان می خواهند تبلیغ کار مذهب کنند اما می خواهند با بودجه و امکانات 
محدود هر چه زودتر به نتیجه برسند. بازیگر »پناه آخر« در پایان اظهار کرد: نمی توان 
گله کرد، تولیدات ما همین است و تا شرایط و نگاه ها عوض نشود مفاهیم و موضوعات 

این سریال ها هم تغییر نمی کند.

کاظم هژیرآزاد :
تولیدات مذهبی سیما 
و سینما جدی گرفته 

نمی شود

تلویزیون

گزارش قدس از نمایشگاه منتخب سوگواره بین المللی »مهر محرم«

اینجا یک گنجینه معنوی  است
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کاررفته،بررسیوضعیتبازارمعامالتامالکمشابهوبافرضعدمبدهیملکبهکلیهمراجع
ذیص��الحوقاب��لانتقالبودن،درحالحاضرارزشتمامتعرص��هواعیانبههمراهامتیازاتو
انشعاباتمجموعاًمبلغ20/000/000/000ریال)دومیلیاردتومان(برآوردوپیشنهادمیگردد.
قابلذکراستدرصورتوجودپایانکاروتغییرکاربریالزماستارزیابیمجدداًصورتپذیرد.

)فاقدپایانکارمیباشد(
حدوداجمالیپالکمذکوربراساسپروندهثبتیبشرحذیلمیباشد:

شماالً:دیوارکوچهخاصشرقاً:دیواربهشارععام
جنوب��اً:اولبهکوچهخاص-دومبهزمینش��ماره6فرع��یاز5794اصلیزهرافاضلجویو

پیاشتراکی
غرباً:بهدیوارمنزلشماره1فرعیاز5794اصلیعبدالخالق

مل��کموص��وفبرابرگزارشمأموراج��رایثبتدرروزارزیابیتصرفمالکمیباش��دوحدود
مل��کباواقعتطبیقمل��کموصوفبرابرنامهش��ماره-1398/7/813988560603008773
دفترامالکبازداشتیدارایفاقدفقرهبازداشتیمیباشد.مزایدهبصورتششدانگبمبلغمورد
ارزیابیش��دهدرقبالمبلغ20/000/000/000ریالدرروزسهش��نبه1398/8/28ازساعت9
الی12ظهردرمحلش��عبهاولاجرایثبتمش��هدواقعدرخیابانپاسداران-نبشپاسداران
1/-3ادارهاجرایاسنادرهنیشروعوبهباالترینقیمتپیشنهادینقداًواگذارمیگردد.ضمناً
چنانچهروزمزایدهباتعطیلرس��میمصادفگرددجلس��همزایدهروزبعددرهمانمحلودر
س��اعتمقرربرگزارخواهدش��دومبلغبابتنیمعشراجراییومبلغبابتحقمزایدهومبلغی
بابتحقمزایدهزائدبرمبلغمزایدهوسایرهزینههایقانونیاعمازمعلومونامعلومطبقتبصره

6ماده121بعهدهبرندهمزایدهمیباشد.آ9809565-م.الف191
ریاستادارهاجرایاسنادرسمیمشهد-لعلی

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده کالسه 9600887
بهموجبپروندهاجراییکالس��ه9600887مطروحهش��عبهدوماجرایثبتمشهدملیحه
آریپش��اوکنامپدر:قربانتاریختولد:1357/12/29ش��مارهملی:0933737351شماره
شناس��نامه:13603باس��تنادس��ندازدواجش��ماره4493مورخه1391/6/9تنظیمیدفتر
ازدواجشماره99مشهدجهتوصول110عددسکهتمامبهارآزادیعلیهحامدابراهیم
زادهرادکانینامپدر:اس��معیلتاریختولد:1365/1/25ش��مارهملی:0946585164شماره
شناس��نامه:10432اجرائیهایبهکالسهفوقصادرکهپسازابالغاجراییهمورخ96/3/17
وگواهیصحتابالغ،حسبدرخواستبستانکارواردهبهشماره10108-1396/5/31سهم
االرثاحتمالیمدیونازششدانگپالکثبتی263فرعیاز29اصلیبخش10)بهحروف
دویس��توش��صتوسهفرعیازبیس��تونهاصلیبخشدهمشهد(درقبال55عددسکه

تمامبهارآزادیبازداشتکهبرابرگزارشکارشناسرسمیدادگستری:
درخصوصارزیابییکبابس��اختمانتجاری-کارگاه��ی،دارایپالکثبتی263فرعی29
اصلیبخش10مشهد)بهحروفدویستوشصتوسهفرعیازبیستونهاصلیبخشده
مشهد(بهمالکیتآقایاسمعیلابراهیمزادهرادکانیبهآدرسجادهقدیمقوچاندوستآباد
41مقابلرستورانویال)نبشطوس161(کارگاهابراهیمزادهمراجعهومواردزیراظهارنظر
میگرددعرصهملکموردنظرش��مالیوشرقیمیباش��دودارایمساحت499/3مترمربع
میباش��دکهازس��متجنوببابر11مترحاشیهبلوار45متریطوسقرارداردوازسمت
ش��رقنیزبابر45طوسقرارداردوس��متش��رقنیزبربر45مترحاشیهخیابان6متری
طول161قرارداردقطعهمذکوربراس��اساس��تعالمازبنیادمسکنوبرابرنامه7112مورخ
1397/5/1بنیادمس��کنانقالباس��المیداخلطرحهادیروستایدوستآبادمیباشدو

دارایکاربریمسکونی-تجاریمیباشد.
ملکفوقدارایاعیانبامشخصاتزیرمیباشد

ملکبدوقسمتتقسیمشدهاستکهیکقسمتآنسهدربندمغازهمیباشدویکقسمت
آنس��ولهوحیاطمیباش��دملکمذکوردارایس��هبابمغازهتجاریحاشیهبلوارطوسبه
مس��احتحدود110مترمربعمیباش��دواحدهایتجاریبراساسعبارتافرادمحلیدارای
پروان��هتج��اریدائممیباش��ندولیمدرکیدراینخص��وصارائهنگردیدهوبااس��تعالماز
دهیاریدوس��تآبادبهش��ماره1397/268مورخ1397/5/2ملکفاقدس��وابقدردهیاری
روس��تایدوستآبادمیباش��دولیهمانطورکهدرباالعنوانشدعرصهدرمنطقهروبروی

مسکونیتجاریقراردارد.
همچنینملکداراییکسولهبهمساحتحدود330مترمربعدرقسمتشمالعرصهمی
باشدکهدارایسقفازورقموجدارفنریبههمراهعایقزیرآنمیباشدکفسولهسیمانی
ودیوارهایآنآجریبارومانیسیمانیمیباشدستونهایسولهازقوطیفلزیمیباشدو

سقفآنجهتپنهاازآهنوپروفیلZساختهشدهاست.
ورودیقس��متس��ولهازدربداخلحیاطمیباشدکهازسمتکوچهطوس161میباشد
درش��رقحیاطیکدفتربهمس��احتحدود30مترمربعباسقفایرانیتودیوارهایآجری

قراردارد.
نمایمغازههادربوپنجرهمغازههامیباش��دکهازجنسپروفیلفلزیباشیش��همیباشد
وسیس��تمس��رمایشآنهاکولرآبیاس��تکهباالیدربورودینصبشدهاستوسیستم

سرمایشآنبخاریگازیمیباشد.
ح��دوداعالمیملکبام��وردارزیابیمطابقتداردوموردارزیاب��یدرروزارزیابیدراختیار

مالکقرارداشت.
باتوجهبهمراتبفوقومش��خصاتذکرش��دهوموقعیتهایمحلیومنطقهایوباعنایت
ب��همس��احتعرصهوزیربنایاعیانوبادرنظرگرفتنکلی��هعواملمؤثردرارزشآنبویژه
مکانی��ک،نوعکاربری،می��زانامکاناترفاهیموجودوهمچنیندرمقایس��هباارزشملک
مشابهدرمحلارزشششدانگعرصهواعیانمنزلپالکمذکوربااحتسابکلیهمتعلقات،

مش��اعاتوامتی��ازاتموجوددرآندرحالحاضروبهنرخعادل��هروزوبدوندرنظرگرفتن
بدهیه��ایاحتمال��یبهش��هرداریوهمچنینلحاظنم��ودنارزشتج��اریمغازههامبلغ

9/100/000/000ریال)نهمیلیاردویکصدمیلیونریال(تعیینواعالمنظرمیگردد.
براس��اسگواهیحصروراثتمرحوماسمعیلابراهیمزادهرادکانی،سهمآقایحامدابراهیم
زادهرادکانیفرزندایشانازملکمذکورمبلغ1/592/500/000ریال)یکمیلیاردوپانصد

ونودودومیلیونوپانصدهزارریال(ارزیابیمیگردد.
حدوداجمالیملکبرابرنامهمس��ئولبایگانیادارهثبتاس��نادوامالکناحیهچهارمشهد
براس��اسپروندهثبتیبدینشرحمیباش��د:ش��ماالً:بطول50/24متربهممر،شرقاً:بطول
9/06مت��ربهاراضیباقیمانده29اصلی)قطع��هP-23(،جنوباً:بطول50/47متربهاراضی
باقیمان��ده29اصلی)قطعهP-23(،غرباً:بطول10/80متردربودیواریس��تبهممرکهبا
توجهبهمطالباتبس��تانکاروهزینههاس��هماالرثاحتمالیمدیونبهمیزانچهاردهسهماز
هش��تادسهمشش��دانگپالکثبتیفوقدرقبالمبلغ1/592/500/000ریال)یکمیلیارد
وپانصدونودودومیلیونوپانصدهزارریال(مزایدهخواهدش��دضمناًمبلغ63/700/000
ریال)ش��صتوسهمیلیونوهفتصدهزارریال(حقمزایدهونیمعشربمبلغ79/625/000
ریال)هفتادونهمیلیونوشش��صدوبیس��توپنجهزارریال(میباشدکهطبقتبصرهماده
121آییننامهاجرابعهدهبرندهمزایدهمیباشدازساعت9صبحالی12ظهردرروزدوشنبه
مورخه1398/8/27درمحلش��عبهدوماجرایثبتمش��هدش��روعوبهباالترینقیمتکه
خریدارداش��تهباشدفروختهخواهدش��د.ضمناًپرداختبدهیهایمربوطهاعمازآبوبرق
وگازحقانش��عابویاحقاش��تراکونیزبدهیهایمالیاتیوعوارضش��هرداریوغیرهتا
تاریخمزایدهاعمازاینکهرقمقطعیآنهامعلومش��دهیانش��دهبعهدهبرندهمزایدهاس��تو
هزینههایقانونیطبقمقرراتوصولخواهدشدهمچنیندرصورتتعطیلیروزمزایدهدر
روزبعدازتعطیلرسمیدرساعتتعیینشدهبرگزارمیگردد.مزایدهدرآدرسخیابانامام
خمینی،خیابانثبتادارهاجرایاسنادرسمیمشهدشعبهدوماجرایثبتبرگزارمیگردد.

آ-9809564م.الف190
ادارهاجرایاسنادرسمیمشهد

ادارهثبتاسنادوامالکاستانزنجان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکناحیه2زنجان

 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی

وساختمانهایفاقدسندرسمی
برابریرایش��ماره257مورخ98/7/1هیئتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکناحیه2زنجان
تصرف��اتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایعلیاحدیفرزندحکمعلیبهش��مارهشناس��نامه
4446ص��ادرهاززنجاندرشش��دانگیکبابخانهبهمس��احت15.80مترمربعازپالک
3109فرعیاز5299اصلیواقعدربخش1زنجانخریداریازمالکرسمیآقایمصطفی
قرهباغیسونتوئیمحرزگردیدهاستلذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله

15روزآگهیمیشود
درصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندازتاریخ
انتش��اراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتس��لیموپسازاخذرسید
ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیت

صادرخواهدشد.9808904
تاریخانتشارنوبتاول98/7/17تاریخانتشارنوبتدوم98/8/4
ابراهیماکبریرئیسثبتاسنادوامالکزنجان

دبیر ســوگواره »مهر محرم« در خصوص برگــزاری دوازدهمین دوره این 
ســوگواره توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت: سی ام آبان ۹۸ آخرین مهلت 
شرکت در این مسابقه است. مراسم اختتامیه در بهمن ماه و ایام شهادت 

حضرت فاطمه)س( و در سمنان برگزار می شود. 
عالقه مندان به هنر و رســانه عاشــورایی برای شــرکت در این سوگواره 
می توانند به پایگاه اینترنتی www.MehreMoharram.ir مراجعه و 

فراخوان های هربخش را مطالعه و در سایت ثبت نام کنند.  
اتفاق ویژه دوازدهمین دوره ســوگواره »مهر محــرم« داوری مردمی  آثار 

ارسالی است. 
قدس پور در این خصوص توضیح داد: داوری مردمی پس از پایان مهلت 

شرکت در ســوگواره آغاز می شود . آثار پس از داوری اولیه هیئت داوران 
روی وب ســایت مهر محرم قرار داده می شود و هر کسی از هر جای دنیا 

می تواند با مراجعه به آدرس گفته شده به آثار امتیاز بدهد. 
به گفته قدس پور برای افزایش ســواد رســانه ای مخاطبان فایل های 
راهنما به صورت پی دی اف در ســایت قرار داده شــده که مخاطبان 
می توانند پس از مطالعه این فایل ها با مطالعه و آگاهی، به داوری آثار 
بپردازند. در نهایت عکس هایی که بیشــترین امتیاز را داشته باشند، 
به عنوان عکس های برتر شــناخته می شوند و کسی هم که بیشترین 
مشــارکت را در داوری مردمی  داشته باشد مورد قدردانی قرار خواهد 

گرفت. 
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